
 

    

รหัสทัวร    LFT1902252 
ทัวรอินเดีย เนปาล  เที่ยวฟน อ่ิมบุญ ครบสูตร   
4 สังเวชนียสถาน 8 วัน   [6E] 
สวนลุมพินีวัน       ตําบลพุทธคยา        
เมืองสารนาถ     เมืองกุสินารา       เมืองสาวัตถี  

 



 

    

 
 
**ทางบริษทัขอสงวนสทิธิใ์นการดําเนินการย่ืนขอ E Visa ประเทศอินเดียใหกับผูรวม

เดินทางเทาน้ัน ยกเวนแตผูรวมเดินทางมีวซีาป** 
 
วันทีแ่รก  สนามบนิสุวรรณภูมิ    

 
23.30 น.  คณะพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณผูโดยสารขาออก อาคาร

ผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 เคานเตอรเช็คอินสายการบิน Indigo (6E) เจาหนาที่
ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตร
โดยสาร (แนะนําใหโหลดของที่ไมจําเปนลงใตทองเคร่ืองเน่ืองจากเจาหนาทีอิ่นเดีย
ตรวจอยางเขมงวด 
**หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปดบริการกอนเวลาเคร่ืองออกอยางนอย 60 
นาท ีและผูโดยสารพรอม ณ ประตขูึ้นเคร่ืองกอนเวลาเคร่ืองออก 30 นาท ี

 
วันทีส่อง  สนามบนิสุวรรณภูมิ – พาราณาสี – เมืองสารนาถ -ธัมเมกขสถูป ป�าอสิิปตน

มฤคทาวัน -เจาคันธีสถูป -พิพิธภณัฑเมืองสารนาถ - ลองแมน้ําคงคา   

 
02.05 น.  บินลัดฟ�าสู เมืองโกลกาตาประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Indigo เที่ยวบินที ่

6E 78  ใชเวลาเดินทางประมาณ1ช่ัวโมง05 นาท ี
03.20 น. เดินทางถึง สนามบินโกลกาตา ประเทศอนิเดีย นําทานเปลี่ยนเคร่ือง ผาน ต.ม 

อินเดีย และรับกระเป�าพรอมโหลดกระเป�าใหม เพื่อเดินทางตอไปยังเมืองพาราณา
ส ี  

07.25 น.  บินลัดฟ�าสู เมืองพาราณาสี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Indigo เที่ยวบินที่ 
6E 713 ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 05 นาที (ไมมีบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 



 

    

09.05 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองพาราณาสี ประเทศอินเดีย (เวลาทองถิ่นชากวาไทย 
1.30 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพื่อสะดวกในการนัด
หมาย) หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ หองอาหารในโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองสารนาถ นําทานสวดมนต ไหวพระ นั่งสมาธิ ที่ ธัมเมกข
สถูป ป�าอิสิปตนมฤคทาวัน เปนพุทธสังเวชนียสถานแหงที่ 3 สถานที่แสดงปฐม
เทศนาธรรมจักกัปปวัตนสูตร โปรดเบญจวัคคียทั้งหา ในสมัยพุทธกาลเปนสถานที่
สงบและเปนที่ชุมนุมของเหลาฤษี นักบวชและนักพรตตาง ๆ ที่มาบําเพ็ญตบะและ
โยคะเพื่อเขาถึงพรหมัน (ตามความเชื่อของพรามหณ) ทําใหปจจวัคคียที่ปลีกตัว
มาจากเจาชายสิทธัตถะมาบําเพ็ญตบะที่น่ี จากนั้นนําทานชม เจาคันธีสถูป เปน
สถานที่ซึ่งพระพุทธองคทรงพบกับปญจวัคคีย ณ สถานที่แหงนี้เมื่อพระพุทธองค
ทรงเสด็จมาถึงป�าอิสิปตนมฤคทายวันแลว ปญจวัคคีย เมื่อเห็นพระพุทธองคเสด็จ
มาแตไกล จึงทําสัญญากันวา จะไมลุกรับ จะไมตอนรับ แตเมื่อพระองคเสด็จมาถึง 
ตางก็ลืมสัญญาน้ันส้ิน สถานที่ที่พระพุทธองคทรงพบปญจวัคคียเมื่อเสด็จมาถงึป�า
อิสิปตนมฤคทายวันน้ี ปจจุบันอยูหางจากสถานที ่แสดงปฐมเทศนาไมไกลนัก
ประมาณกิโลเมตรเศษ มีการสรางพระสถูปเปนเครื่องระลึกวาที่นี่เปนสถานที่ซึ่ง
พระพุทธองคทรงพบกับปญจวัคคีย เรียกวา เจาคันธีสถูป สันนิษฐานกันวา สราง
ราวๆ พุทธศักราช 1000 ชวงราชวงศคุปตะ นําทานชม พิพิธภัณฑเมืองสารนาถ 
มีพระพุทธรูปโบราณซ่ึงนาทึ่ง และงดงามตามแบบฉบับของคนอินเดีย อายุนับพัน
ปมากมายครับ แตเสียดายที่ถูกหามนํากลองมาถายภาพภายใน ตองใชเทคนิค
พิเศษ จึงมีรูปมาใหชมกันไมมาก พอดูเปนสังเขป อยางพระพุทธรูปปางปฐม
เทศนา (รูปพระพุทธองคแรก) เปนพระพุทธรูปที่สรางขึ้นในสมัยคุปตะ อายุ
ประมาณป พ.ศ.800 - 1,200 ครับ ซึ่งยุคนั้นนับวาเปนยุคที่มีความเจริญสูงสุด
ของพุทธศิลป� พระพุทธรูปองคนี้ถูกคนพบที่ป�าอิสิปตนมฤคทายวันครับ ถือกันวา
เปนพุทธปฏิมาที่งดงามมาก แตกอนที่อินเดียมีการประกวดพุทธปฏิมากัน หากสง
พระพุทธรูปองคน้ีเขาประกวด จะไดรับการคัดเลือกวาเปนพุทธรูปที่งดงามที่สุดทกุ
ครั้งไป จึงตองขอใหงดการสงเขาประกวด เปดโอกาสใหองคอื ่นบาง จึงนับวา
พระพุทธรูปองคน้ี นาจะเปนพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดในโลกองคหนึ่งก็วาได 



 

    

จากน้ันนําทาน ลองเรือแมน้ําคงคา ซึ่งชาวฮินดูเช่ือถอืวาเปนแมน้ําศักด์ิสิทธิ์ที่ไหล
มาจากมวยผมขององคพระศิวะ (แมน้ําน้ีไหลมาจากทีร่าบสูงทิเบตเทือกเขาหมิาลยั 
ประเทศจีนและเนปาล) ใหทุกทานได ลอยกระทงแมนํ้าคงคา ชม สถานที่การเผา
ศพ ของชาวฮินดูที่สืบทอดกันมาอยางชานาน 

คํ่า      บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก City Inn Hotel ระดับ3*หรือเทียบเทา 

 
วันทีส่าม พาราณสี -เนปาล-ลุมพินี - เสาหินพระเจาอโศกมหาราช – วิหารมายาเทว ี

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
ออกเดินทางสู เมืองลุมพินีวัน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 7-8 ชั่วโมง) ตั้งอยูใน
เขตประเทศเนปาล ผาน เมืองโครักขปูรและผานเมืองชายแดนโสเนาวลีของอินเดีย
เขาสูเมืองสิทธารัตถะของเนปาลเปนสถานที่ซ่ึงตัง้อยูกึ่งกลางระหวางกรุงกบิลพัสดุ
กับกรุงเทวทหะ  เดินทางถึงพรมแดนอินเดีย-เนปาล ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรอื หองอาหารในโรงแรม 
บาย จากนั้นจึงเดินทางตอเขาสู เมืองสิทธารัตถะ นําทุกทานเดินทางสู สวนลุมพินีวัน 

เปนพุทธสังเวชนียสถานที่สําคัญแหงที่ 1 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เปน
สถานที่ประสูติของเจาชายสิทธัตถะ ผูซึ่งตอมาตรัสรูเปนพระบรมศาสดาสัมมาสัม
พุทธเจา ตั้งอยูที่อําเภอไภรวา แควนอูธ ประเทศเนปาล เปนพุทธสังเวชนียสถาน 
4 ตําบลเพียงแหงเดียวที ่อยู นอกประเทศอินเดีย ลุมพินีวัน เดิมเปนสวนป�า
สาธารณะหรือวโนทยานที่รมรื่นเหมาะแกการพักผอน ในสมัยพุทธกาลลุมพินีวัน
ต้ังอยูกึ่งกลางระหวางเมืองกบิลพัสดุกับเมืองเทวทหะ ในแควนสักกะ บนฝم�งแมนํ้า
โรหิณี หลังจากพระพุทธเจาปรินิพพานแลว พระเจาอโศกมหาราชไดโปรดใหสราง
เสาหินขนาดใหญมาปกไวตรงบริเวณที่ประสูติ เรียกวา เสาอโศก ที่จารึกขอความ
เปนอักษรพราหมีวาพระพุทธเจาประสูติที่ตรงน้ี ปจจุบัน ลุมพินีวันไดรับการบูรณะ
และมีถาวรวัตถุสําคัญที ่ชาวพุทธนิยมไปสักการะ คือ "เสาหินพระเจาอโศก
มหาราช" ที่ระบุวาสถานที่น้ีเปนสถานที่ประสูติของเจาชายสิทธัตถะ นอกจากน้ี ยัง
มี "วิหารมายาเทวี" ภายในประดิษฐานภาพหินแกะสลักพระรูปพระนางสิริมหา
มายาประสูติพระราชโอรส โดยเปนวิหารเกามีอายุรวมสมัยกบัเสาหินพระเจาอโศก 



 

    

ปจจุบัน ทางการเนปาลไดสรางวิหารใหมทับวิหารมายาเทวีหลังเกา และไดขุด
คนพบศิลาจารึกรูปคลายรอยเทา สันนิษฐานวาเปนจารึกรอยเทากาวที่เจ็ดของ
เจาชายสิทธัตถะที่ทรงดําเนินไดเจ็ดกาวในวันประสูติ 

คํ่า      บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก Nansc Hotel ระดับ 3*หรือเทียบเทา 
 
 

วันทีส่ี ่ เนปาล-ลุมพินี – เมืองกุสนิารา -มกฎุพันธนเจดีย-พระสถูปปรินิพพาน 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู เมืองกุสินารา เปนที่ตั้งของสังเวชนียสถานแหงที่ 4 ในสมัยพุทธกาล
เปนเมืองเอกหน่ึงในสองของแควนมัลละ อยูตรงขามฝم�งแมน้ําคูกับเมือง ปาวา เปน
ที่ต้ังของ สาลวโนทยาน หรือป�าไมสาละที่พระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานและ
เปนสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจา   

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรอื หองอาหารในโรงแรม 
นําทานเดินทางสู มกุฏพันธนเจดีย ต้ังอยูหางจาก มหาปรินิพพานสถูป ไปทางทศิ
ตะวันออก ๑ กิโลเมตร คนทองถิ่นเรียกวา “รามภาร-กา-ดีลา” หรือ รัมภารสถูป 
เปนสถานทีถ่วายพระเพลงิพระพทุธสรีระของพระพทุธเจา เดิมทีเปนเชิงตะกอนไม
จันทรหอม หลังจากที่ถวายพระเพลิงพระพทุธสรีระแลวก็ไดสรางพระสถูปครอบลง 
ตอมาก็ไดถกูรุกรานทําลายเหลือแตซากปรักหกัพงั ภายหลงัไดถกูขดุคนพบเปน
ซากกองอิฐพระสถูปขนาดใหญดังที่เห็นในปจจุบัน พระสถูปน้ีวดัโดยรอบฐานได 
๔๖.๑๔ เมตร และขนาดเสนผาศูนยกลาง ๓๗.๑๘ เมตร ทัง้น้ี ตามหลักฐานก็เปนที่
ชัดเจนวาน่ันคือสถานทีถ่วายพระเพลงิพระพทุธสรีระหรือมกฏุพันธนเจดียตามที่
ชาวพุทธเรียกช่ือกัน ปจจุบันรัฐบาลอินเดียไดเขามาบูรณะซอมแซมไวอยางดีนํา
ทานเดินทางไปกราบสักการะ มหาปรินิพพานสถปู ซึ่งเปนสถานที่พระพทุธเจา
เสด็จดับขันธปรินิพพานภายใตตนสาละคู เปนพุทธสถานที่พระพุทธเจาประทาน
การบวชใหสาวกองคสดุทาย และยงัเปนทีต่รัสเทศนาปจฉิมโอวาทสุดยอดแหงพระ
ธรรมคาํสอนคือความไมประมาท ชม มหาปรนิิพพานวหิาร หรือวหิารพุทธ
ไสยาสน ต้ังอยูดานหนาบนฐานเดียวกันกับมหาปรินิพพานสถูป มีบันไดอฐิสูงขึ้นไป



 

    

บนเนิน ภายในประดิษฐาน “พระพุทธรูปปางปรินิพพาน” อยูบนพระแทนทําดวย
หินทรายแดงหรือเรียกวา จุณศิลา องคพระพทุธรูปยาว ๒๓ ฟตุ ๙ น้ิว (ราว ๗ 
เมตร) กวาง ๕ ฟตุ ๖ น้ิว สงู ๒ ฟตุ ๑ น้ิว ศิลปะมถุรา มีอายุมากกวา ๑,๕๐๐ ป 
ที่พระแทนมีรูปสลกัของสุภทัทปริพาชกกําลงัเขาไปขอบวช และมีรูปสลักพระอนุ
รุทธะและพระอานนทอยูดวย พระพุทธรูปองคน้ีเปนสัญลักษณของพระพทุธองคที่
กําลงัเสด็จดับขนัธปรินิพพาน ประทับนอนบรรทมตะแคงขวา โดยหันพระพักตรไป
ทางทิศตะวันตก และมีซากศาสนสถานโบราณโดยรอบมากมาย ในจารึกระบุผู
จัดสรางพระพทุธรูปองคน้ี คือ หริพละสวามี นายชางผูแกะสลักช่ือ ธรรมทินนา 
เปนชาวเมืองมถรุา ในปจจุบันพระพทุธรูปองคน้ีถือไดวาเปนจุดหมายสําคัญทีช่าว
พุทธจะมาสักการะ เพราะเปนพระพุทธรูปทีม่พีุทธลักษณะอันพิเศษคือเหมอืนคน
นอนหลับธรรมดา แสดงใหเห็นวาพระพทุธองคไดเสด็จดับขันธปรินิพพานจากไป
อยางผูหมดกงัวลในโลกทั้งปวง 

คํ่า     บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พกั Om Residency Hotel ระดบั 4*หรือ
เทียบเทา 
 

วันทีห่า เมืองกุสินารา เมืองเวสาล-ีวัดป�ามหาวัน -นาลันทา 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองเวสาลี  คืออาณาจักรหน่ึงของวัชชี หน่ึงใน 16 แควน ของ

ชมพูทวีป เรียกกันหลายชื่อวา ไวสาลี ไพสาลี หรือเวสาลี  เนื่องจากในครั้งน้ัน
กรุงเวสาวีเกิดฝนแหง ขาวกลาตายเพราะถูกแดดเผาคนยากจนอดตาย ศพเกลื่อน
กลาดทั่วพระนคร อมนุษยไดกลิ่นซากศพก็พากนัเขามาในพระนครผูคนตายเพิม่ขึน้ 
เหลาเจาลิจฉวีไดยินมาวาพระพุทธเจาเสด็จอุบัตขิึ้นแลวในโลก พระผูมีพระภาคเจา
น้ันทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชนเกื้อกลูแกปวงสัตวทรงมีอานุภาพมาก หากพระงค
ทรงเสด็จมาโปรด ภัยทุกอยางก็จักสงบไปจึงสงเจาลิจฉวี ช่ือ มหาล ิซึ่งเป�นผูทีพระ
เจาพิมพิสารโปรดปรานและอํามาตยผุหนึ่งเดินทางไปขอรองพระเจาพิมพิสารให
กราบทูลอาราธนาพระพุทธองคเสด็จไปกรุงเวสาลี  พระบรมศาสดาทรงพิจารณา 
หากไดตรัสรัตนสูตรในกรุงเวสาลีนอกจากความเดือดรอนจักสงบลงมหาชนชาววัช



 

    

ชีเมื่อไดฟงพระสูตรนี้แลวจักไดบรรลุมมรรคผล จํานวนมากจึงทรงรําคํากราบทูล
เชิญของพวกเจาลิจฉวี  
จากนั้นนําทานเที่ยวชม วัดป�ามหาวัน อารามที่กษัตริยลิจฉวีสรางถวายพระ
สัมมาสัมพุทธเจา ตั้งอยูในป�ามหาวันทางเหนือของอาณาจักรวัชชีในป�าหิมาลัย
และพระพุทธองคทรงประทับอยูในพรรษาที่ 5 ชมเสาอโศกที่มีรูปสิงหอยู ใน
ลักษณะนั่งหันหนาไปทางทิศตะวันออกที่สมบูรณที่สุด ปจจุบันเหลือเพียงซาก
โบราณสถานที่ประกอบไปดวยสังฆาราม หองพัก หองประชุม 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรอื หองอาหารในโรงแรม 
บาย นําทานออกเดินทางสู นาลันทา เปนช่ือเมือง ๆ หน่ึงในแควนมคธ อยูหางจากพระ

นครราชคฤหประมาณ 1 โยชน (ประมาณ 16 กิโลเมตร) ณ เมืองนี้มีสวนมะมวง 
ชื ่อ ปาวาริกัมพวัน (สวนมะมวงของปาวาริกเศรษฐี) ซึ ่งพระพุทธเจาเสด็จมา
ประทับแรมหลายคร้ังคัมภีรฝ�ายมหายานกลาววา พระสารีบุตรและพระมหาโมค
คัลลานะ ซึ่งเปนอัครสาวก เกิดที่เมืองนาลันทา แตคัมภีรฝ�ายบาลีเรียกถิ่นเกิดของ 
พระสารีบุตรวา หมูบานนาลกะหรือนาลันทคาม "นาลันทามหาวิชชาลัยของพทุธ
ศาสนานิกายมหายาน" 

คํ่า     บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พกั Nalanda Regency Hotel ระดบั 4*หรือ
เทียบเทา 
 

วันทีห่ก นาลันทา -พุทธรูปองคดาํ เมืองราชคฤห-เขาคิชฌกฏู-วดัเวฬุวนั - คยา 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนําทานเดินทางสู มหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยที่ใหญที่สุดในโลก 
เปนศูนยการศึกษาในสมัยพุทธกาล ตอมาในปพ.ศ. 1742 กองทัพมุสลิมเติรกสได
ยกทัพมารุกรานรบชนะกษัตริยแหงชมพูทวีปฝ�ายเหนือ กองทัพมุสลิมเติรกสไดเผา
ผลาญทําลายวัดและปูชนียสถานในพุทธศาสนาลงแทบทั้งหมด และสังหารผูที่ไม
ยอมเปลี่ยนศาสนา นาลันทามหาวิหารก็ถูกเผาผลาญทําลายลงในชวงระยะเวลา
นั้น วากันวาไฟที่ลุกโชนเผานาลันทานานถึง 3 เดือนกวาจะเผานาลันทาไดหมด 
จากนั้นนําทานเดินทางไปนมัสการ พระพุทธรูปองคดํา เปนพรพุทธรูปโบราณที่



 

    

แกะสลักจากหินสีดํา หนาตักกวาง ๖๐ นิ้ว พระเกตุทรงดอกบัวตูม ปางสมาธิ 
องคุลีของพระหัตถขวาทั้งหมดชี้ลงธรณี แมพระนาสิกจะหักบิ่นไป  แตก็ยังทรง
ความงดงามอยูมิไดจืดจาง เหลือรอดจากการถูกทุบทําลายจากคนศาสนาอ่ืน และ
ยังมีสภาพที่คอนขางมบูรณ  มีคําบอกเลาถึงความศักด์ิสิทธิ์ของพระพุทธรูปองคน้ี
วาเริ่มจากชาวบานอินเดีย การบนบานศาลกลาวขอพรจากพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
ของชาวอินเดียน้ัน เปนไปในลักษณะเดียวกับคนไทย เวลาลูกไมสบาย ก็พากันเอา
น้ํามันเนยมาทาที่องคทานกอน แลวลูบเอาน้ํามันเนยน้ันกลับมาทาตัวลูก ทําใหลูก
หายเจ็บป�วย หายงอแง กินขาวได อวนทวนสมบูรณ จนหลายคนขนานนามทานวา 
หลวงพอน้ํามัน 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรอื หองอาหารในโรงแรม 
บาย นําทานออกเดินทางสู เมืองราชคฤห นครหลวงแหงแควนมคธ (ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชัวโมง) นําทานเดินทางขึ้น เขาคิชญกูฏ หนึ่งในเบญจคีรี ชมวิว
ทิวทัศนที่สวยงาม นมัสการ ถํ้าพระโมคคัลลา ชม ถํ้าพระสารีบุตร สถานที่ที่พระ
สารีบุตรสําเร็จเปนพระอรหันต ชม กุฏีของพระอานนท นมัสการ มูลคันธกุฏี 
สถานที่ประทับของพระพุทธเจา ไหวพระสวดมนตที่ยอดเขาคิชกูฎ จากน้ันนําทาน
ชม วัดชีวกัมพวัน โรงพยาบาลสงฆแหงแรกของโลกและนําทานเดินทางสู วัดเวฬุ
วนารามมหาสังฆยิกาวาส (วัดเวฬุวัน) วัดแหงแรกในพระพุทธศาสนา และเปน
สถานที่แสดงโอวาทปาฏิโมกขแกพระอริยสงฆ 1,250 องค มีสถูปที่บรรจุพระอัฐิ
ธาตุของพระโมคคัลลานะและพระอัญญาโกญฑัญญะ สมควรแกเวลา นําทาน
เดินทางสู เมืองคยา ใชเวลา 2 ช่ัวโมง 

คํ่า     บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พกั Bodhagaya Regency Hotel ระดบั 4*หรือ
เทียบเทา 

 
วันที่เจ็ด เมืองคยา – บานนางสุชาดา - แมน้ําเนรญัชรา - วัดญี่ปุ�น - วัดภฏูาน - วดั

ทิเบต - วัดไทยพุทธคยา - มหาเจดียพุทธคยา -    ตนพระศรีมหาโพธิ ์

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

    

 จากน้ันนําทาน เดินทางสู บานนางสุชาดา เปนธิดาของ เสนียะ ( เสนานิกุฏมพี) ผู
มีทรัพยซึ่งเปนนายใหญแหงชาวบานเสนานิคม ตําบลอุรุเวลา เมื่ออายุยางเขาสูวัย
สาวนางไดทําพิธีบวงสรวงตอเทพยดาที่สิงสถิต ณ ตนไทรใหญตนหนึ่งใกลบาน
ของนาง โดยไดตั้งปณิธานความปรารถนาไว 2 ประการ คือ 

           1.ขอใหขาพเจาไดสามีที่มีบุญ มีทรัพยสมบัต ิและมีชาติสกุลเสมอกัน  
          2.ขอใหขาพเจามีบุตรคนแรกเปนชาย 
 เมื่อความปรารถนาสําเร็จสมบูรณ นางไดทําพลีกรรมบวงสรวงสังเวยเทพยดาดวย

ขาวมธุปายาส ในวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๖ 
   นําทานชมวิว ริมสองฝم�ง แมนํ้าเนรัญชรา แมนํ้าสําคัญในพุทธประวัติ ชาวบาน

แถบน้ันเรียกวา “ลิลาจัน” มาจากคําสันสกฤตวา “ไนยรัญจนะ” แปลวา แมน้ําที่มีสี
ใสสะอาด แมนํ้าทั้งสายกวางราว ๑ กิโลเมตร ในสมัยพุทธกาล แมนํ้าเนรัญชรา
ไหลผานแควนมคธ ณ ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม ซึ่งตั้งอยูบนลุมแมน้ําเนรัญชรา อัน
เปนภูมิสถานที่สงบนารื่นรมย พระมหาบุรุษทรงเลือกที่แหงนี้เปนที่บําเพ็ญเพียร 
ทรงประทับอยู ณ ที่น้ี นานถึง ๖ ป พระมหาบุรุษทรงบําเพ็ญทุกรกิริยาและเปลี่ยน
มาทรงดําเนินในมัชฌิมาปฏิปทา จนไดตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณภายใตตน
พระศรีมหาโพธิ ณ ริมฝم�งแมน้ําเนรัญชราแหงน้ี 

 จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดพุทธญี่ปุ �น ซึ ่งมีหลวงพอองคโตไดบุสซึและพระ
อรหันตที่วัดญี่ปุ�น องคพระพุทธรูปสรางจากหนิทราย  วัดพุทธภูฏาน สรางขึ้นเมื่อ
ป 2526 ชาวภูฏานนับถือพระพุทธศานา นิกายนิงมะหมวกดํา มีพระเจาแผนดิน
เปนประธานพุทธบริษัท ถือเปนชาติที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเปนอยางมาก โดด
เดนดวยประติมากรรมปูนปم�นสามมิติ แสดงพุทธประวัติองคพระสัมมาสัมพุทธเจา 
ตั้งแตประสูตจากครรภพระมารดา , ออกผนวชแสวงหาหนทางแหงการดับทุกข , 
ผจญหมูมารกอนการตรัสรู , รับขาวมธุปายาสจากนางสุชาดา , ตรัสรูใตตนพระศรี
มหาโพธิ์ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน ซึ่งถือเปนวัดแหงเดียวในพุทธยาที่มีศิลปะ
ปูนปم�นสามมิติงดงามเชนน้ี วัดพุทธทิเบต ดานหนาวัดประดับธงนิกายมหายาน 
พระวิหารงดงามดวยสถาปตยกรรมเชนเดียวกับวัดที่ธิเบต  สวนพระประทาน
ภายในวิหาร จําลองแบบมาจากพระพุทธเมตตาภายในมหาโพธิ์เจดีย  ดานขางมี
รูปปم�นพระพุทธเจานับรอยองค เรียงรายอยูทั้งสองฝم�ง  ผนังพระวิหารประดับดวย



 

    

ภาพวาดพุทธประวัติตั้งแตประสูต ตรัสรู และปรินิพพาน และนําทานชม วัดไทย
พุทธคยา เปนวัดไทยแหงแรกในประเทศอินเดีย เริ่มกอสรางมาตั้งแตป พ.ศ. 
2500 มีเนื้อที่ราว 12 ไร ตั้งอยูบริเวณพุทธคยา อยูหางจากองคเจดียพุทธคยา
ประมาณ 500 เมตร เปนวัดที่อยูในความดูแลและอุปถัมภของรัฐบาลไทย พระ
อุโบสถของวัดไทยพุทธคยาจําลองแบบมาจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราช
วรวิหาร กรุงเทพมหานคร ซึ่งไดช่ือวาเปนสถาปตยกรรมของสมัยรัตนโกสินทรที่ดี
ที่สุดแหงหน่ึง ซึ่งการจําลองแบบจนดูเหมือนน้ีไมใชเฉพาะภายนอก แตยังมีภายใน
ที่เหมือนกันดวย เชน องคพระประธานที่เปนพระพุทธชินราช แกลประตู แกล
หนาตาง เปนตน   

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ หองอาหารในโรงแรม 
จากนั้นนําทานเดินทางสู มหาเจดียพุทธคยา เจดียพุทธคยาหรือพระมหาโพธิ์
เจดีย คืออนุสรณสถานแหงการตรัสรูของพระสัมมาสัมพทุธเจา มีลักษณะเปนเจดีย
สี่เหลี่ยมทรงสูง เปนสถาปตยกรรมและศิลปะแบบอินเดีย สูงประมาณ 170 ฟุต 
แบงออกเปน 2 ชั้น ชั้นแรกประดิษฐานพระพุทธเมตตา พระพุทธรูปปางมารวิชัย
ศิลปะปาละ เปนพระพุทธรูปใหญหน่ึงเดียวในเจดียที่ไมถูกทําลายจากกษัตริยชาว
ฮินดูในสมัยที่มีการกวาดลางพระพุทธศาสนาในอินเดีย สวนชั้นที่ 2 ประดิษฐาน
พระพุทธปฏิมาปางประทานพร บริเวณโดยรอบเจดียมีเจดียบริวารลอมอยูทั้ง 4 
ทิศ เดิมเจดียพุทธคยาเปนวิหารขนาดไมใหญนัก ตอมาในป พ.ศ.674 พระเจาหุ
วิชกะทรงบูรณะเพิ่มเติมใหมีขนาดใหญกวาเดิม ในปจจุบันเจดียพุทธคยาถือเปน
แลนดมารคของกลุมพุทธสถานพุทธคยา  จากนั้นนําทานเดินทางสูดานหลังมหา
เจดีย ทานจะพบกับ ตนพระศรีมหาโพธิ์ คือตนโพธิ์ที ่พระพุทธเจาประทับใน
ชวงเวลาตรัสรู เปนพันธุไมที่เปนที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนมาตั้งแตสมัย
พุทธกาล ตนพระศรีมหาโพธิ์มีทั้งหมด 4 ตน 
-ตนแรกคือตนที่พระพุทธเจาทรงตรัสรูซึ่งตายลงในสมัยของพระเจาอโศกมหาราช 
-ตนที่สองคือตนที่แตกหนอออกมาจากตนแรกและไดถูกทําลายลงในสมัยพระเจา

สาสังการ กษัตริยฮินดู 
-ตนที่สามคือตนที่แตกหนอออกมาจากตนแรกและไดตายลงเพราะขาดการบาํรุง
ดูแล เน่ืองจากเปนชวงพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียเสื่อมโทรม 



 

    

-ตนที่ 4 คือตนศรีมหาโพธิ์ตนปจจุบันที่แตกหนอมาจากตนที่ 3 ไดรับการบํารุง
ดูแลหนอโดยเซอรคันนิงแฮม หัวหนาคณะสํารวจพุทธศาสนสถานในชวงที่อินเดีย
เปนอาณานิคมของอังกฤษ ปจจุบันมีอายุ 138 ป 
ใตตนพระศรีมหาโพธิ์เปนที่ประดิษฐานของพระแทนวัชรอาสน พระแทนที่พระเจา
อโศกมหาราชทรงสรางขึ้นเพื่อบูชาสถานที่บําเพ็ญเพียรของพระพุทธเจา ตัวแทน
ทําจากทองมีความยาว 7 ฟุต สลักเปนรูปเพชร พญาหงส และดอกมณฑารพ
สลับกัน พระและพุทธศาสนิกชนนิยมไปสักการะ สวดมนต หรือนั่งทําสมาธิอยู
รอบๆ บริเวณตนพระศรีมหาโพธิ์และพระแทนวัชรอาสนแหงน้ี 

คํ่า     บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พกั Bodhagaya Regency Hotel ระดบั 4*หรือ
เทียบเทา 

 
วันทีแ่ปด คยา- มหาเจดียพุทธคยา - กทมฯ 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากนั้นนําทานเดินทางสู มหาเจดียพุทธคยา เจดียพุทธคยาหรือพระมหาโพธิ์
เจดีย คืออนุสรณสถานแหงการตรัสรูของพระสัมมาสัมพทุธเจา มีลักษณะเปนเจดีย
สี่เหลี่ยมทรงสูง เปนสถาปตยกรรมและศิลปะแบบอินเดีย สูงประมาณ 170 ฟุต 
แบงออกเปน 2 ชั้น ชั้นแรกประดิษฐานพระพุทธเมตตา พระพุทธรูปปางมารวิชัย
ศิลปะปาละ เปนพระพุทธรูปใหญหน่ึงเดียวในเจดียที่ไมถูกทําลายจากกษัตริยชาว
ฮินดูในสมัยที่มีการกวาดลางพระพุทธศาสนาในอินเดีย สวนชั้นที่ 2 ประดิษฐาน
พระพุทธปฏิมาปางประทานพร บริเวณโดยรอบเจดียมีเจดียบริวารลอมอยูทั้ง 4 
ทิศ เดิมเจดียพุทธคยาเปนวิหารขนาดไมใหญนัก ตอมาในป พ.ศ.674 พระเจาหุ
วิชกะทรงบูรณะเพิ่มเติมใหมีขนาดใหญกวาเดิม ในปจจุบันเจดียพุทธคยาถือเปน
แลนดมารคของกลุมพุทธสถานพุทธคยา  จากนั้นนําทานเดินทางสูดานหลังมหา
เจดีย ทานจะพบกับ ตนพระศรีมหาโพธิ์ คือตนโพธิ์ที ่พระพุทธเจาประทับใน
ชวงเวลาตรัสรู เปนพันธุไมที่เปนที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนมาตั้งแตสมัย
พุทธกาล ตนพระศรีมหาโพธิ์มีทั้งหมด 4 ตน 



 

    

-ตนแรกคือตนที่พระพุทธเจาทรงตรัสรูซึ่งตายลงในสมัยของพระเจาอโศกมหาราช 
-ตนที่สองคือตนที่แตกหนอออกมาจากตนแรกและไดถูกทําลายลงในสมัยพระเจา

สาสังการ กษัตริยฮินดู 
-ตนที่สามคือตนที่แตกหนอออกมาจากตนแรกและไดตายลงเพราะขาดการบาํรุง
ดูแล เน่ืองจากเปนชวงพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียเสื่อมโทรม 
-ตนที่ 4 คือตนศรีมหาโพธิ์ตนปจจุบันที่แตกหนอมาจากตนที่ 3 ไดรับการบํารุง
ดูแลหนอโดยเซอรคันนิงแฮม หัวหนาคณะสํารวจพุทธศาสนสถานในชวงที่อินเดีย
เปนอาณานิคมของอังกฤษ ปจจุบันมีอายุ 138 ป 
ใตตนพระศรีมหาโพธิ์เปนที่ประดิษฐานของพระแทนวัชรอาสน พระแทนที่พระเจา
อโศกมหาราชทรงสรางขึ้นเพื่อบูชาสถานที่บําเพ็ญเพียรของพระพุทธเจา ตัวแทน
ทําจากทองมีความยาว 7 ฟุต สลักเปนรูปเพชร พญาหงส และดอกมณฑารพ
สลับกัน พระและพุทธศาสนิกชนนิยมไปสักการะ สวดมนต หรือนั่งทําสมาธิอยู
รอบๆ บริเวณตนพระศรีมหาโพธิ์และพระแทนวัชรอาสนแหงน้ี 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ หองอาหารในโรงแรม 
  สมควรแกเวลา นําทานเดินทางเดินทางสู  สนามบินคยา  
15.20 น.  ออกเดินทางบินลัดฟ�ากลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน Indigo เที่ยวบินที่ 6E 

97716  ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 35 นาที (ไมมีบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

16.40 น. ถึง สนามบินโกกาตา นําทานเปล่ียนเคร่ือง  
18.55 น. ออกเดินทางบินลัดฟ�ากลับสูประเทศไทย 
23.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอมความ

ประทับใจ 
........................................................................................  

 
อัตราคาบริการและเงื่อนไขการใหบริการ                                             

อินเดีย-เนปาล เที่ยวฟน อิ่มบุญ ครบสตูร 4 สังเวชนียสถาน 8 วัน 6 คนื – 6E 



 

    

 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
  ตั๋วเครื่องบนิช้ันประหยัดระบุวันเดินทางไป-กลบัพรอมคณะ 
  ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวัน

เดินทาง) 
  ที่พักโรงแรมตามรายการ 6 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไม

ตองการเพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว) 
  อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
  คาเขาชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
  คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก. 
  คารถรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญพัก
หองละ2-3

ทาน 
ไมรวมคาวี

ซา 

เด็กอายุไมเกิน
12ปเสริมเตียง 
ไมรวมคาวีซา 

เด็กอายุไม
เกิน12ปไม
เสริมเตียง 

ไมรวมคาวีซา 

ไมรวมตั๋ว
เครื่องบิน 
ไมรวมคาวี

ซา 

พัก
เดีย่ว 

วันที่ 15 – 22 ส.ค. 2562 19,990.- 19,990.- 18,990.- 14,990.- 5,90
0.- 

วันที่ 29 ส.ค. – 05 ก.ย. 2562 19,990.- 19,990.- 18,990.- 14,990.- 5,90
0.- 

วันที่ 06-13 ก.ย. 2562 19,990.- 19,990.- 18,990.- 14,990.- 5,90
0.- 

วันที่ 13-20 ก.ย. 2562 19,990.- 19,990.- 18,990.- 14,990.- 5,90
0.- 

วันที่ 20-27 ก.ย. 2562 18,990.- 18,990.- 17,990.- 13,990.- 5,90
0.- 



 

    

  คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดแูลตลอดการเดินทาง 
  คาประกันชีวติกรณอีุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงนิไมเกินทานละ 

1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลกรณีอุบตัิเหตุในวงเงินไมเกิน ทานละ 
200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 

  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
  ภาษีหกั ณ ที่จาย 3% 
  คาทําหนังสือเดนิทางไทย,คาธรรมเนียมสําหรบัผูถือพาสปอรตตางชาติคาทํา

ใบอนุญาตกลบัเขาประเทศของคนตางชาต(ิRe-Entry) หรือ คนตางดาว (เปน
หนาที่ของผูเดินทางในการจดัทําเอง) 

  คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สัง่
เพ่ิมเอง, คาโทรศัพท, คาอาหารและเครื่องดื่มสัง่พิเศษนอกรายการ คาซักรดี, คา
โทรศพัททางไกล, คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ 

  คาใชจายอนัเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อบุัตภิัยทางธรรมชาติ,การประทวง
,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาทีก่รมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

  คาปรบั สําหรบัน้ําหนักกระเป�าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว 20 
กก. 

  คาธรรมเนียมวซีาอินเดียแบบ E-Visaและคาวซีาเนปาลคาทานละ 3,900 บาท 
(ชําระพรอมคามัดจําทวัร)  

  คาทปิไกดทองถิ่น,คนขับรถ 1,800 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน (ชําระทีส่นามบนิใน
วันเดินทาง) 

  คาทปิหัวหนาทวัรตามสินน้ําใจของทุกทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ
แตไมบังคับทิป) 
 



 

    

เงื่อนไขการสาํรองที่น่ัง 
1.กรณุาทาํการจองกอนการเดินทาง อยางนอย 45 วันทําการหรือกอนหนาน้ัน โดยสง
แฟกซหรืออีเมลลรายช่ือและหนาหนังสือเดนิทางเพ่ือยันการจองที่น่ัง พรอมชําระมัดจํา
ทานละ 10,000 บาท 
2.คาทัวรสวนที่เหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมด 15 วันกอนการเดินทาง มิ
เชนน้ันบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดินทางของทาน และการคนืเงินทั้งหมด
หรือบางสวนตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
3.เม่ือทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิท
ฯจะถือวาทานไดยอมรบัในเงื่อนไขการใหบริการที่ไดระบุไวในเอกสารฉบับน้ีทัง้หมดน้ี
แลว 
4.ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการดําเนินการย่ืนขอวีซาประเทศอนิเดียแบบ E-Visa 
ใหกบัผูรวมเดินทางเทาน้ัน ยกเวนแตผูรวมเดินทางมี  วีซาป 

เงื่อนไขการยกเลิก 
1.ยกเลิกการเดนิทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษทัฯจะคืนเงนิคามัดจําใหทัง้หมด โดย
จะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจรงิ เชนคาธรรมเนียมวีซา ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขตัฤกษ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 
2.ยกเลิกการเดินทาง 15 วนั กอนการเดินทาง หักคามัดจําทัวร 50% 
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วันเกบ็คาใชจาย 100% ของราคาทวัร ตอทาน 
4.สําหรบัผูโดยสารทีไ่มไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบรษัิทฯเปนผูย่ืนวีซาให เม่ือ
ผลวซีาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนคามัดจํา
ทั้งหมด 
 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.โปรแกรมทวัรน้ีจะสามารถออกเดินทางไดตองมีจํานวนผูเดินทางขั้นต่ํา 25 ทานรวมในคณะ
ตามทีก่ําหนดไวเทาน้ัน หากมีจาํนวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาทีก่าํหนดไว บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการยกเลกิหรือปรับเปล่ียนกาํหนดการเดินทาง ในกรณีที่มผีูเดินทาง 15-19 ทาน ตอง
เพิ่มเงินทานละ 2,000 บาท, กรณีทีม่ีผูเดินทาง 20-24 ทานตองเพิม่เงินทานละ 1,000 
บาท 



 

    

2.ในกรณีที่ทานไมไดรับผลการอนุมัตวิีซาเขาประเทศอินเดีย แบบ E-Visa ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนคาธรรมเนียมวีซา E-Visa และเรียกเก็บคาธรรมเนียมวีซาเพิม่เติม เพือ่
ดําเนินการขอวีซาใหมโดยตรงกบัทางศูนยรับยื่นวีซาอินเดีย ประจาํประเทศไทย 
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงือ่นไขตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา ทั้งน้ีใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษทัฯ เทาน้ัน อีกทัง้ขอสรุปและขอตดัสนิใดๆ ของ
บริษัทฯ ใหถือเปนขอยติุสิ้นสุดสมบูรณ 
4.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปล่ียนแปลงรายการทวัรตามความ
เหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอจํากัดดานภมูิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง 
ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยดึถอืและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถงึประโยชนสูงสดุของลกูคา
สวนมากเปนสาํคญั 
5.รายการทวัรน้ีเปนการทองเที่ยวแบบหมูคณะ (Join Tour) จดัทาํและดาํเนินการโดยบริษทั
คูคา (Partner) 
6.อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปจจบัุน บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาคาบริการในกรณีที่มกีารขึ้นราคาคาต๋ัวเคร่ืองบิน คา
ประกันภัยสายการบิน คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมกีารประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตรา
แลกเปล่ียนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันทีค่ณะจะเดินทาง 
7.ในระหวางการทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทาน
สละสิทธิ์ไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการได 
8.หากทานไมเดินทางกลบัพรอมคณะทัวร ต๋ัวเคร่ืองบินขากลับซึ่งยงัไมไดใช ไมสามารถนํามา
ขอคืนเงินได 
9.คาบริการที่ทานชําระกับทางบริษทัฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดชําระ
ใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตอัุนใดที่ทาํใหทาน
ไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได 
10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมกีารยกเลกิ ลาชา 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทัขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษทัฯ จะ
ดําเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับริการทวัรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงนิใหสําหรับ
คาบริการน้ันๆ 



 

    

11.มคัคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษทัฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคาํสัญญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ กํากับเทาน้ัน 
12.บริษัทฯ รับเฉพาะผูมวีัตถุประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทาน้ัน การเดินทางของผูเดินทาง
ดวยวตัถปุระสงคแอบแฝงอ่ืน ๆ เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคามนุษย การ
ขนสงสินคาหนีภาษ ีการขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวธุสงคราม การกอการราย 
และ อ่ืน ๆ ที่เขาขายผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิไดมีสวนรูเห็น เกี่ยวของ หรือ มี
สวนตองรับผดิชอบใด ๆ กับการกระทาํดังกลาวทัง้สิ้น 
13.หากผูเดินทางถกูเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมืองของประเทศน้ันๆ ปฏิเสธการเขา - ออกเมือง 
ดวยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถือเปนเหตุผลซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจ และความรบัผดิชอบของบริษทั
ฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผดิชอบการคืนเงินทัง้หมด 
14.ผูเดินทางตองใชวิจารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคา
ตาง ๆ ในระหวางการเดินทางทองเที่ยวดวยตัวทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผดิชอบใด 
ๆ หากเกิดความไมพงึพอใจในสินคาที่ผูเดินทางไดซื้อระหวางการเดินทางทองเที่ยวน้ี 
15.ผูเดินทางตองรับผดิชอบตอการจดัเก็บ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ อยาง
ระมัดระวัง บริษทัฯ จะไมสามารถรับผดิชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสินสวนตัว 
ของมคีาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเที่ยว 
16.บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทาง
อันมีสาเหตมุาจากสนามบิน สายการบิน บริษทัขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะทํา
หนาที่เปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกบัผูเดินทาง 
17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผดิชอบคาเสียหายในเหตกุารณที่เกิดจากการยกเลกิหรอื
ความลาชาของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยดุงาน การจลาจล การปฏวิัต ิรัฐประหาร 
ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิม่เตมิที่เกิดขึ้นทางตรง หรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย การถกูทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตตุางๆ 
18.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผดิชอบใด ๆ ตอการไมเปนไปตามความคาดหวงั และ
ความไมพึงพอใจของผูเดินทาง ที่เกี่ยวของกบั สภาพธรรมชาติ ภูมอิากาศ ฤดูกาล 
ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถแีละพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 



 

    

19.ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉกุเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึง่ไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึง่ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ี
ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัทวัร) 
20.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน) เดินทางเพือ่การทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถกูปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทวัรและ
รับผดิชอบใดๆทัง้สิ้น 
21.กรณีที่ทานตองออกตัว๋ภายในประเทศ เชน (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัวรถทัวร,ต๋ัวรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทกุคร้ังกอนทําการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปล่ียนไฟลท
บิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถาทาน
ออกต๋ัวภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมกีารปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถอืวาทาน
ยอมรับในเงื่อนไขดังกลาวแลว 
22. หนังสือเดนิทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะ
ผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอย
กวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผดิชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได 

 
เอกสารที่ตองเตรียมประกอบการยื่นวีซาอินเดีย(E-Visa) 

 
1.แบบฟอรม แบบฟอรมกรอกขอมูลเพื่อประกอบการดําเนินการขอวีซา โดยตองกรอกขอมลูให
ครบถวน 
2.ไฟลแสกนหนังสือเดินทาง (Passport) ไฟลสกุล pdf 
3.สแกนรูปถายสี ดานหลัง เปนสีขาว ไมมีกรอบ ขนาด 2 x 2น้ิว 2 รูป 
 

ตัวอยางรูปถายและหนาพาสปอตที่แสกน 
 



 

    

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
แบบฟอรมกรอกขอมูลเพ่ือประกอบการดําเนินการขอวีซา 

*โปรดทราบ วีซาออนไลนของประเทศอินเดีย มีขอจํากดัการใหวีซา 2 ครั้งตอ 1 ปปฎทิิน 
หากทานเคยไดย่ืนหรอืไดรบการอนุมัตวิีซาออนไลนครบ 2 ครัง้แลว จะตองดําเนินการย่ืน
ผานศูนยรบัย่ืนวซีาอินเดียเทาน้ัน กรณุาติดตอเจาหนาที่เพ่ือใหการแนะนํา 
ประวตัิสวนตวั  
คํานําหนา :   ⃣⃣    นาย    ⃣⃣  นาง   ⃣⃣  นางสาว      ⃣⃣  เด็กชาย    ⃣⃣  เด็กหญงิ  
       
ช่ือ :  _     _______________                  ______นามสกุล : _     ____________  ___                                          
___    
     



 

    

NAME: _     _______________                  ___   SURNAME: _     ____________ ___                                         
___  
       
สถานะภาพ :      ⃣⃣   แตงงาน         ⃣⃣   โสด          ⃣⃣   หยาราง 
 
ตําหนิบนรางกายที่เห็นไดชัด เชน 
ไฝ,แผลเปน :__________________________________________________________ 
 
ช่ือสามี/ภรรยา:                                          _____________________________________________      
_   ___ _____    
  
สัญชาติสามี/ภรรยา :                                         
_____________________________________________  __________ 
 
ที่อยูปจจุบัน : ____                                          ____________________________________________  
____                                           
 
____________________________________________   _______         ____________________________________      
 
เบอรโทรศัพท บาน :_________________________________________ 
 
เบอรโทรศัพท มือถือ :_________________________________________ 
 
ประวตัิครอบครวั  
ช่ือ/นามสกุลบิดา :                 _______________________สัญชาติ _______                       
_____________________ 
 



 

    

ช่ือ/นามสกุลมารดา :               ______________________สัญชาต ิ____                         
_______________________ 
 
ประวตัิการศกึษา  
____                                          ____________________________________________   _______         
_________      
____                                          ____________________________________________   _______         
_________      
 
ประวตัิการทาํงาน 
อาชีพ :          ____________                                        ___                                                
____  
 
ช่ือบริษทั/สถานศึกษา :                                ___                                         
_________________________________ 
 
เบอรโทรติดตอ :                                                                                                        
___                                          
 
ที่อยู  : ____                                          ____________________________________________   
________________ 
 ____                                          ____________________________________________   _______         
_________      
 
รหัสไปรษณีย : ___                      _                  
 
*โปรดระบุรายช่ือประเทศทีท่านไดเดนิทางในชวงระยะเวลา 10 ป * สําคญัมาก 
______________________________________________________________________________________________ 



 

    

______________________________________________________________________________________________ 
 
*หากทาน "เคย" ไดรับวีซาอนิเดีย โปรดแจงรายละเอียดวซีา ประเภทของวซีา/ หมายเลข
วีซา/ หมายเลขวีซา ครัง้ลาสุด * สําคัญมาก 
_________________________________________________________________________________ 
 
*หากทาน "เคย" ไปประเทศอนิเดียมากอนโปรดระบุเมืองที่ทานไป และช่ือโรงแรมทีพั่ก 
ลาสดุ * สําคญัมาก 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
*ในชวง 3 ปที่ผานมา ทานเคยเดินทางไปประเทศดังตอไปน้ีหรือไม : บังคลาเทศ/ ศรี
ลังกา/ ภฏูาน/ มัลดฟีส/ เนปาล/ ปากีสถาน/ อฟักานิสถาน หากทานเคยโปรดระบวุัน
เดินทาง * สําคญัมาก 
 
_________________________________________________________________________________ 
 


