
 

 

รหัสทัวร FNT1903338 
ทัวรอินเดีย เนปาล เที่ยวฟน สายบุญ ครบสูตร 4 สังเวชนียสถาน 
7 วัน 6 คืน (FD) 
พาราณาสี   เมืองสารนาถ   ธัมเมกขสถูป ป�าอิสิปตนมฤคทาวัน   เจาคันธีสถูป 
พระเจาอโศกมหาราช   วิหารมายาเทวี   เนปาล-ลุมพินี   เมืองกุสินารา 
มกุฎพันธนเจดีย   พระสถูปปรินิพพาน   เวสาล ี  วัดป�ามหาวัน   ปตนะ 
เขาคิชญกูฏ   วัดชีวกัมพวัน   วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส   เมืองคยา 
บานนางสุชาดา   แมน้ําเนรัญชรา   วัดพุทธญี่ปุ�น   วัดพุทธภูฏาน 
วัดพุทธทิเบต   วัดไทยพุทธคยา   มหาเจดียพุทธคยา   ตนพระศรีมหาโพธิ์ 
 

 
 



 

 

**ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดําเนินการย่ืนขอ E Visa ประเทศอินเดียใหกับผูรวม
เดินทางเทานั้น ยกเวนแตผูรวมเดินทางมีวซีาป** 

วันที่แรก  สนามบินดอนเมือง– พาราณาสี – เมืองสารนาถ -ธัมเมกขสถูป ป�าอิสิปตน
มฤคทาวัน -เจาคันธีสถูป -พิพิธภัณฑเมืองสารนาถ - ลองแมนํา้คงคา   

 
09.00 น. คณะพรอมกันที ่ทาอากาศยานดอนเมือง บริเวณผูโดยสารขาออก อาคาร 1 ช้ัน 

3 ประตู 2 เคานเตอรเช็คอินสายการบิน Air Asia (FD) เจาหนาท่ีของบริษัทฯ
คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบตัรโดยสาร (แนะนํา
ใหโหลดของท่ีไมจําเปนลงใตทองเครื่องเน่ืองจากเจาหนาที่อินเดียตรวจอยา
เขมงวด 
**หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 

นาท ีและผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี
12.05 น.  บินลัดฟ�าสู เมืองพาราณาส ีประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Air Asia เท่ียวบิน

ที่ FD108 ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 15 นาที (ไมมีบริการอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

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

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ หองอาหารในโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองสารนาถ (ใชเวลาเดินทาง 30 นาที)นําทานสวดมนต ไหว
พระ นั่งสมาธิ ที่ ธัมเมกขสถูป ป�าอิสิปตนมฤคทาวัน เปนพุทธสังเวชนียสถาน
แหงที่ 3 สถานที่แสดงปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวัตนสูตร โปรดเบญจวัคคียทั้งหา 
ในสมัยพุทธกาลเปนสถานที่สงบและเปนที่ชุมนุมของเหลาฤษี นักบวชและนักพรต
ตาง ๆ ที่มาบําเพ็ญตบะและโยคะเพ่ือเขาถึงพรหมัน (ตามความเช่ือของพรามหณ) 

หมายเหตุ เนื�องจากตั�วเครื�องบินของคณะเป็นตั�วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถลอ็กที�นั�งได ้ที�นั�งอาจจะไม่ไดน้ั�งติดกนั
และไม่สามารถเลือกช่วงที�นั�งบนเครื�องบินไดใ้นคณะ 



 

 

ทําใหปจจวัคคียที่ปลีกตัวมาจากเจาชายสิทธัตถะมาบําเพ็ญตบะที่น่ี จากน้ันนําทาน
ชม เจาคันธีสถูป เปนสถานที่ซึ่งพระพุทธองคทรงพบกับปญจวัคคีย ณ สถานที่
แหงน้ีเมื่อพระพุทธองคทรงเสด็จมาถึงป�าอิสิปตนมฤคทายวันแลว ปญจวัคคีย เมื่อ
เห็นพระพุทธองคเสด็จมาแตไกล จึงทําสัญญากันวา จะไมลุกรับ จะไมตอนรับ แต
เมื่อพระองคเสด็จมาถึง ตางก็ลืมสัญญาน้ันสิ้น สถานที่ท่ีพระพุทธองคทรงพบปญจ
วัคคียเมื่อเสด็จมาถึงป�าอิสิปตนมฤคทายวันนี ้ปจจุบันอยูหางจากสถานที่แสดงปฐม
เทศนาไมไกลนักประมาณกิโลเมตรเศษ มีการสรางพระสถูปเปนเครื่องระลึกวาที่น่ี
เปนสถานที่ซึ่งพระพุทธองคทรงพบกับปญจวัคคีย เรียกวา เจาคันธีสถูป สันนิษฐาน
กันวา สรางราวๆ พุทธศักราช 1000 ชวงราชวงศคุปตะ นําทานชม พิพิธภัณฑ
เมืองสารนาถ มีพระพุทธรูปโบราณซึ่งนาทึ่ง และงดงามตามแบบฉบับของคน
อินเดีย อายุนับพันปมากมาย จากน้ันนําทาน ลองเรือแมนํ้าคงคา ซึ่งชาวฮินดู
เช่ือถือวาเปนแมน้ําศักดิ์สิทธิ์ท่ีไหลมาจากมวยผมขององคพระศิวะ (แมน้ําน้ีไหลมา
จากที่ราบสูงทิเบตเทือกเขาหิมาลัย ประเทศจีนและเนปาล) ใหทุกทานได ลอย
กระทงแมนํ้าคงคา ชม สถานที่การเผาศพ ของชาวฮินดูที่สืบทอดกันมาอยางชา
นาน 

 
คํ่า      บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม 

สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก Tridev Hotel ระดับ 4 *หรือเทียบเทา 
 
วันที่สอง พาราณสี -สาวัตถ-ีวัดเชตะวันมหาวิหาร-บานอนาถบินฑิกเศรษฐี-บานองคุลี

มาล 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

 นําทานเดินทางสู เมืองสาวัตถี (ใชเวลาเดินทาง 7-8 ชั่วโมง)ในสมัยพุทธกาล 
เปนเมืองหลวงของแควนโกศล 1 ใน 16 แควน เปนเมืองที่ใหญพอกับเมืองรา
ชคฤหและพาราณสี เปนเมืองศูนยกลางการคาขายและเปนเมืองที่พระพุทธเจา
ประทับนานที่สุดถึง 25 พรรษา รวมทั้งเปนเมืองที่พระพุทธศาสนามั่นคงที่สุด 
ปจจุบันเมืองนี้เหลือเพียงซากโบราณสถาน ชมวิถีชีวิตชนบทของประเทศอินเดีย
ระหวางเดินทาง  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรอื หองอาหารในโรงแรม 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู บานอนาถบินฑิกเศรษฐี เปนชาวสาวัตถีในสมัยพุทธกาล 

มีชีวิตรวมสมัยกับพระพุทธเจา เดิมทานมีนามวาสุทัตตะเศรษฐี เกิดในตระกูลของ
สุมนะเศรษฐีผูเปนบิดา ทานเปนเศรษฐีที่ใจบุญ ชอบชวยเหลือคนตกยาก ทําให
ทานถูกเรียกจากชาวเมืองสาวัตถีวา อนาถบิณฑิกเศรษฐี แปลวา เศรษฐีผูเปนที่พึ่ง
ของคนยาก (แปลตามศัพทวา เศรษฐีผูมีกอนขาวใหกับคนยากจน) อนาถบิณฑิก
เศรษฐี ไดไปคาขายและไดฟงธรรมจากพระพุทธเจาที่เมืองราชคฤหจนบรรลุเปน
พระโสดาบัน ทานจึงมีศรัทธาสรางวัดเชตวันมหาวิหารถวายแกพระสัมมาสัมพุทธ
เจา ดวยเงินจํานวนมาก ทานไดเปนผูใหความอุปถัมภบํารุงพระพุทธเจาและ
พระสงฆอยางดีมาก เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหพระพุทธเจาเสด็จประทับจําพรรษาที่
วัดพระเชตวันที่ทานสรางมากกวาที่ประทับใด ๆ ถึง 19 พรรษา เรื ่องราวของ
อนาถบิณฑิกเศรษฐี มีปรากฏมากมายในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา เปนเร่ืองราวที่
แสดงถ ึงความศรัทธา ความมีสติป ญญา และความเอาใจใสในการบํารุง
พระพุทธศาสนา ทําใหทานไดรับยกยองจากพระพุทธเจาใหเปน อุบาสกผูเลิศใน
การเปนผูถวายทาน (เอตทัคคะในฝ�ายผูเปนทายก) ขางๆบริเวณเดียวกันซึ่งเปน 
บานองคุลีมาล เปนบุคคลสําคัญในยุคตนแหงพุทธศาสนา โดยเฉพาะตามพุทธ
ประวัติพุทธฝ�ายเถรวาท เดิมนั้นเปนโจรปลนฆาคน แตภายหลังมีศรัทธาในพุทธ
ศาสนา ไดกลับใจบวชเปนพระภิกษุ และบรรลุเปนพระอรหันต 



 

 

น ํ า ท  า น ก ร า บ น มั ส ก า ร
พระพุทธเจาที่ วัดเชตะวันมหา
วิหาร เปนวัดที่ใหญที่สุดและเปน
วัดที ่พระพุทธเจ ารวมทั ้งพระ
อรหันตไดจําพรรษาอยูนานที่สุด
ถึง 19 พรรษา สรางโดยอนาถ
บิณฑิกมหาเศรษฐี กลาวกันวา
ตองขนเงินมาปูพื้นที่ใหเต็มสวน
จึงจะซื้อที่ดินมาสรางวัดถวายแดพระพุทธเจาได เพราะในสมัยนั้นดินแดนทุกแหง
เปนของผูท่ีนับถือศาสนาพราหมณ นําทานนมัสการ กุฎิพระพุทธเจา กุฎิพระโมค
คัลลา กุฎิพระสารีบุตร กุฎิพระสิวลี กุฎิพระอานนท และสถูปที่บรรจุสารีริกธาตุ
ของพระอรหันต ชมบอนํ้าที่พระพุทธเจาใชเปนที่สรงนํ้าตลอดระยะเวลาที ่จํา
พรรษาอยู 

คํ่า      บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม 
สมควรแก  เวลาน ําท านเข าท ี ่พัก Pawan Palace Hotel ระดับ 4*หรือ
เทียบเทา 

 
วันที่สาม สาวัตถ-ีเนปาล-ลุมพินี - เสาหินพระเจาอโศกมหาราช – วิหารมายาเทวี 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
ออกเดินทางสู เมืองลุมพินีวัน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง) ตั้งอยูใน
เขตประเทศเนปาล ผาน เมืองโครักขปูรและผานเมืองชายแดนโสเนาวลีของอินเดีย
เขาสูเมืองสิทธารัตถะของเนปาลเปนสถานที่ซึ่งตั้งอยูกึ่งกลางระหวางกรุงกบิลพัสดุ
กับกรุงเทวทหะ  เดินทางถึงพรมแดนอินเดีย-เนปาล ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรอื หองอาหารในโรงแรม  
    



 

 

บาย นําทุกทานเดินทางสู สวนลุมพินี
วัน เปนพุทธสังเวชนียสถานที่
สําคัญแหงที ่1 ใน 4 สงัเวชนีย
สถานของชาวพุทธ เปนสถานที่
ประสูติของเจาชายสิทธัตถะ ผูซึ่ง
ตอมาตรัสรูเปนพระบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจา ตั้งอยูที่อําเภอ
ไภรวา แควนอูธ ประเทศเนปาล 
เปนพุทธสังเวชนียสถาน 4 ตําบลเพียงแหงเดียวที่อยูนอกประเทศอินเดีย ลุมพินี
วัน เดิมเปนสวนป�าสาธารณะหรือวโนทยานท่ีรมรื่นเหมาะแกการพักผอน ในสมัย
พุทธกาลลุมพินีวันตัง้อยูกึ่งกลางระหวางเมืองกบิลพัสดุกับเมืองเทวทหะ ในแควน
สักกะ บนฝم�งแมน้ําโรหณีิ หลังจากพระพุทธเจาปรินิพพานแลว พระเจาอโศก
มหาราชไดโปรดใหสรางเสาหินขนาดใหญมาปกไวตรงบริเวณที่ประสูติ เรียกวา 
เสาอโศก ที่จารึกขอความเปนอักษรพราหมวีาพระพุทธเจาประสตูิที่ตรงน้ี ปจจุบัน 
ลุมพินีวันไดรบัการบูรณะและมีถาวรวัตถุสําคัญที่ชาวพุทธนิยมไปสักการะ คือ 
"เสาหินพระเจาอโศกมหาราช" ที่ระบุวาสถานที่น้ีเปนสถานที่ประสูติของเจาชาย
สิทธัตถะ นอกจากน้ี ยงัมี "วิหารมายาเทวี" ภายในประดิษฐานภาพหินแกะสลัก
พระรูปพระนางสิริมหามายาประสูติพระราชโอรส โดยเปนวิหารเกามีอายุรวมสมัย
กับเสาหินพระเจาอโศก ปจจบุัน ทางการเนปาลไดสรางวิหารใหมทับวิหารมายา
เทวีหลังเกา และไดขุดคนพบศิลาจารึกรูปคลายรอยเทา สันนิษฐานวาเปนจารึก
รอยเทากาวที่เจ็ดของเจาชายสิทธัตถะที่ทรงดําเนินไดเจ็ดกาวในวันประสูติ 

คํ่า      บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก Zambala Hotel ระดับ 3*หรือเทียบเทา 
 

วันที่สี่ เนปาล-ลุมพิน ี– เมืองกุสินารา -มกุฎพันธนเจดีย-พระสถูปปรินิพพาน-เวสาล ี
-วัดป�ามหาวัน-ปตนะ 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

เดินทางสู เมืองกุสินารา (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เปนที่ต้ังของสังเวช
นียสถานแหงที ่4 ในสมัยพุทธกาลเปนเมืองเอกหน่ึงในสองของแควนมัลละ อยู
ตรงขามฝم�งแมน้ําคูกบัเมือง ปาวา เปนที่ต้ังของ สาลวโนทยาน หรือป�าไมสาละที่
พระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานและเปนสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจา 
นําทานเดินทางสู มกุฏพันธนเจดีย ตั้งอยูหางจาก มหาปรินิพพานสถูป ไปทางทิศ
ตะวันออก ๑ กิโลเมตร คนทองถิ่นเรียกวา “รามภาร-กา-ดีลา” หรือ รัมภารสถูป 
เปนสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจา เดิมทีเปนเชิงตะกอนไม
จันทรหอม หลังจากที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแลวก็ไดสรางพระสถูปครอบลง 
ตอมาก็ไดถูกรุกรานทําลายเหลือแตซากปรักหกัพัง ภายหลังไดถูกขดุคนพบเปน
ซากกองอิฐพระสถูปขนาดใหญดังที่เห็นในปจจุบัน พระสถปูน้ีวัดโดยรอบฐานได 
๔๖.๑๔ เมตร และขนาดเสนผาศูนยกลาง ๓๗.๑๘ เมตร ทั้งน้ี ตามหลักฐานก็เปนที่
ชัดเจนวาน่ันคือสถานทีถ่วายพระเพลิงพระพุทธสรีระหรือมกุฏพันธนเจดียตามที่
ชาวพุทธเรียกชื่อกัน ปจจุบันรัฐบาลอินเดียไดเขามาบูรณะซอมแซมไวอยางดีนํา
ทานเดินทางไปกราบสกัการะ มหาปรินิพพานสถูป ซึ่งเปนสถานทีพ่ระพุทธเจา
เสด็จดับขันธปรินิพพานภายใตตนสาละคู เปนพุทธสถานที่พระพุทธเจาประทาน
การบวชใหสาวกองคสดุทาย และยังเปนที่ตรสัเทศนาปจฉิมโอวาทสุดยอดแหงพระ
ธรรมคําสอนคือความไมประมาท ชม มหาปรนิิพพานวิหาร หรือวิหารพุทธ
ไสยาสน ตั้งอยูดานหนาบนฐานเดียวกันกับมหาปรินิพพานสถูป มบีนัไดอิฐสูงขึ้นไป
บนเนิน ภายในประดิษฐาน “พระพุทธรูปปางปรินิพพาน” อยูบนพระแทนทําดวย
หินทรายแดงหรือเรียกวา จุณศิลา องคพระพทุธรูปยาว ๒๓ ฟุต ๙ น้ิว (ราว ๗ 
เมตร) กวาง ๕ ฟุต ๖ น้ิว สูง ๒ ฟุต ๑ น้ิว ศิลปะมถรุา มีอายุมากกวา ๑,๕๐๐ ป 
ที่พระแทนมีรูปสลักของสุภัททปริพาชกกําลังเขาไปขอบวช และมีรปูสลักพระอนุ
รุทธะและพระอานนทอยูดวย พระพุทธรูปองคน้ีเปนสัญลักษณของพระพุทธองคที่
กําลังเสด็จดับขันธปรินิพพาน ประทับนอนบรรทมตะแคงขวา โดยหันพระพักตรไป
ทางทิศตะวันตก และมซีากศาสนสถานโบราณโดยรอบมากมาย ในจารึกระบุผู
จัดสรางพระพุทธรูปองคนี ้คือ หริพละสวาม ีนายชางผูแกะสลักชื่อ ธรรมทินนา 
เปนชาวเมืองมถุรา ในปจจุบันพระพุทธรูปองคน้ีถือไดวาเปนจดุหมายสําคัญที่ชาว
พุทธจะมาสักการะ เพราะเปนพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะอันพิเศษคือเหมือนคน



 

 

นอนหลับธรรมดา แสดงใหเห็นวาพระพุทธองคไดเสด็จดบัขันธปรินิพพานจากไป
อยางผูหมดกังวลในโลกทั้งปวง 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรอื หองอาหารในโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองเวสาลี (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) คืออาณาจักร

หนึ่งของวัชช ีหนึ่งใน 16 แควน ของชมพูทวีป เรียกกันหลายชื่อวา ไวสาลี ไพสาลี 
หรือเวสาลี  เนื่องจากในครั้งนั้นกรุงเวสาวีเกิดฝนแหง ขาวกลาตายเพราะถูกแดด
เผาคนยากจนอดตาย ศพเกลื่อนกลาดทั่วพระนคร อมนุษยไดกลิ่นซากศพก็พากัน
เขามาในพระนครผูคนตายเพิ่มขึ้น เหลาเจาลิจฉวีไดยินมาวาพระพุทธเจาเสด็จ
อุบัติขึ้นแลวในโลก พระผูมีพระภาคเจานั้นทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชนเกื้อกูลแก
ปวงสัตวทรงมีอานุภาพมาก หากพระงคทรงเสด็จมาโปรด ภัยทุกอยางก็จักสงบไป
จึงสงเจาลิจฉวี ชื่อ มหาลิ ซึ่งเป�นผูทีพระเจาพิมพิสารโปรดปรานและอํามาตยผุ
หนึ่งเดินทางไปขอรองพระเจาพิมพิสารใหกราบทูลอาราธนาพระพุทธองคเสด็จไป

กรุงเวสาลี  พระบรมศาสดาทรงพิจารณา หากไดตรัสรัตนสูตรในกรุงเวสาลี
นอกจากความเดือดรอนจักสงบลงมหาชนชาววัชชีเมื่อไดฟงพระสูตรนี้แลวจักได
บรรลุมมรรคผล จํานวนมากจึงทรงรําคํากราบทูลเชิญของพวกเจาลิจฉวี  
จากนั้นนําทานเที ่ยวชม วัดป�ามหาวัน อารามที่กษัตริยลิจฉวีสรางถวายพระ
สัมมาสัมพุทธเจา ตั้งอยูในป�ามหาวันทางเหนือของอาณาจักรวัชชีในป�าหิมาลัย
และพระพุทธองคทรงประทับอยู ในพรรษาที่ 5 ชมเสาอโศกที่มีรูปสิงหอยู ใน
ลักษณะนั่งหันหนาไปทางทิศตะวันออกที่สมบูรณที่สุด ปจจุบันเหลือเพียงซาก
โบราณสถานที่ประกอบไปดวยสังฆาราม หองพัก หองประชุม 



 

 

จากนั้นนําทานเดินทางสูเมือง ปตนะ  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เปน
เมืองหลวงของรัฐพิหาร รัฐหนึ่งในประเทศอินเดีย ปฏนาเปนเมืองเกาแกที่ยังมีผู
อาศัยอยูตอเนื่องยาวนานที่สุดแหงหนึ่งของโลก โดยเมื่อ 2,500 ปกอน ในสมัย
พุทธกาล เมืองแหงนี้เปนเพียงหมูบานเล็กๆ ในแควนมคธ ที่ตั้งโดยพระเจาอชาต
ศัตรู เพื่อเปนเมืองหนาดานสําหรับการเตรียมทําสงครามกับแควนวัชชี หลังจาก
พุทธกาล เมืองนี้มีความสําคัญ เพราะไดกลายเปนเมืองหลวงของแควนมคธและมี
พระมหากษัตริยดํารงตําแหนงพระจักรพรรดิผูยิ่งใหญที่สุดของอินเดีย คือพระเจา
อโศกมหาราช แหงราชวงศเมารยะ ผูอุปถัมภพระพุทธศาสนาใหรุ งเรือง ทรง
อุปถัมภการทําตติยสังคายนา ณ อโศการาม โดยใหเมืองปฏนา (หรือปาตลีบุตร 
ตามที ่เร ียกกันในสมัยนั ้น) เป นศูนยกลางในการสงสมณทูตออกเผยแพร
พระพุทธศาสนาไปยังดินแดนอ่ืนๆ ทั่วโลก ซึ่งรวมถึงสุวรรณภูมิ 

คํ่า     บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก Patliputra Continental Hotel ระดับ 4*
หรือเทียบเทา 
 

วันที่หา นาลันทา-มหาวิทยาลัยนาลันทา-พระพุทธรูปองคดํา-ราชคฤห-เขาคิชญกูฏ-
วัดชีวกัมพวัน-วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส-เมืองคยา 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู นาลันทา เปนชื่อเมือง ๆ หน่ึงในแควนมคธ อยูหางจากพระนคร
ราชคฤหประมาณ 1 โยชน (ประมาณ 16 กิโลเมตร) ณ เมืองนี้มีสวนมะมวง ชื่อ 
ปาวาริกัมพวัน (สวนมะมวงของปาวาริกเศรษฐี) ซึ่งพระพุทธเจาเสด็จมาประทับ



 

 

แรมหลายครั้งคัมภีรฝ�ายมหายานกลาววา พระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะ 
ซึ่งเปนอัครสาวก เกิดที่เมืองนาลันทา แตคัมภีรฝ�ายบาลีเรียกถิ่นเกิดของ พระสารี
บุตรวา หมูบานนาลกะหรือนาลันทคาม "นาลันทามหาวิชชาลัยของพุทธศาสนา
นิกายมหายาน" จากนั้นนําทานเดินทางสู มหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยที่
ใหญที ่สุดในโลก เปนศูนยการศึกษาในสมัยพุทธกาล ตอมาในปพ.ศ. 1742 
กองทัพมุสลิมเติรกสไดยกทัพมารุกรานรบชนะกษัตริยแหงชมพูทวีปฝ�ายเหนือ 
กองทัพมุสลิมเติรกสไดเผาผลาญทําลายวัดและปูชนียสถานในพุทธศาสนาลงแทบ
ทั้งหมด และสังหารผูที่ไมยอมเปลี่ยนศาสนา นาลันทามหาวิหารก็ถูกเผาผลาญ
ทําลายลงในชวงระยะเวลานั้น วากันวาไฟที่ลุกโชนเผานาลันทานานถึง 3 เดือน
กวาจะเผานาลันทาไดหมด จากน้ันนําทานเดินทางไปนมัสการ พระพุทธรูปองคดํา 
เปนพรพุทธรูปโบราณที่แกะสลักจากหินสีดํา หนาตักกวาง ๖๐ นิ้ว พระเกตุทรง
ดอกบัวตูม ปางสมาธิ องคุลีของพระหัตถขวาทั้งหมดชี้ลงธรณี แมพระนาสิกจะหัก
บิ่นไป  แตก็ยังทรงความงดงามอยูมิไดจืดจาง เหลือรอดจากการถูกทุบทําลายจาก
คนศาสนาอ่ืน และยังมีสภาพท่ีคอนขางมบูรณ  มีคําบอกเลาถึงความศักดิ์สิทธิ์ของ
พระพุทธรูปองคนี ้วาเริ ่มจากชาวบานอินเดีย การบนบานศาลกลาวขอพรจาก
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวอินเดียน้ัน เปนไปในลักษณะเดียวกับคนไทย เวลาลูก
ไมสบาย ก็พากันเอานํ้ามันเนยมาทาที่องคทานกอน แลวลูบเอานํ้ามันเนยน้ัน
กลับมาทาตัวลูก ทําใหลูกหายเจ็บป�วย หายงอแง กินขาวได อวนทวนสมบูรณ จน
หลายคนขนานนามทานวา หลวงพอน้ํามัน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน 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 จากนั้นนําทาน
ชม วัดชีวกัมพวัน โรงพยาบาลสงฆแหงแรกของโลกและนําทานเดินทางสู วัดเวฬุ
วนารามมหาสังฆยิกาวาส (วัดเวฬุวัน) วัดแหงแรกในพระพุทธศาสนา และเปน
สถานที่แสดงโอวาทปาฏิโมกขแกพระอริยสงฆ 1,250 องค มีสถูปที่บรรจุพระอัฐิ



 

 

ธาตุของพระโมคคัลลานะและพระอัญญาโกญฑัญญะ สมควรแกเวลา นําทาน
เดินทางสู เมืองคยา ใชเวลา 2 ชั่วโมง 

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

วันที่หก คยา-บานนางสุชาดา-แมนํ้าเนรัญชรา-วัดพุทธญี่ปุ�น-วัดพุทธภูฏาน-วัดพุทธ
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 คํ่า เดือน ๖ 
   นําทานชมวิว ริมสองฝم�ง แมนํ้าเนรัญชรา แมนํ้าสําคัญในพุทธประวัติ ชาวบาน

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

 จากนั้นนําทานเดินทางสู  วัดพุทธญี่ปุ �น ซึ ่งมีหลวงพอองคโตไดบุสซึและพระ
อรหันตที่วัดญี่ปุ�น องคพระพุทธรูปสรางจากหินทราย  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 เริ ่มกอสรางมาตั้งแตป พ.ศ. 
2500 มีเนื้อที่ราว 12 ไร ตั้งอยูบริเวณพุทธคยา อยูหางจากองคเจดียพุทธคยา
ประมาณ 500 เมตร เปนวัดที่อยูในความดูแลและอุปถัมภของรัฐบาลไทย พระ
อุโบสถของวัดไทยพุทธคยาจําลองแบบมาจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราช
วรวิหาร กรุงเทพมหานคร ซึ่งไดชื่อวาเปนสถาปตยกรรมของสมัยรัตนโกสินทรที่ดี
ที่สุดแหงหนึ่ง ซึ่งการจําลองแบบจนดูเหมือนนี้ไมใชเฉพาะภายนอก แตยังมีภายใน
ที่เหมือนกันดวย เชน องคพระประธานที่เปนพระพุทธชินราช แกลประตู แกล
หนาตาง เปนตน   

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรอื หองอาหารในโรงแรม 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บาย  จากนั้นนําทานเดินทางสู มหาเจดียพุทธคยา เจดียพุทธคยาหรือพระมหาโพธิ์
เจดีย คืออนุสรณสถานแหงการตรัสรูของพระสัมมาสัมพุทธเจา มีลักษณะเปนเจดีย
สี่เหลี่ยมทรงสูง เปนสถาปตยกรรมและศิลปะแบบอินเดีย สูงประมาณ 170 ฟุต 
แบงออกเปน 2 ชั้น ชั้นแรกประดิษฐานพระพุทธเมตตา พระพุทธรูปปางมารวิชัย
ศิลปะปาละ เปนพระพุทธรูปใหญหนึ่งเดียวในเจดียที่ไมถูกทําลายจากกษัตริยชาว
ฮินดูในสมัยที่มีการกวาดลางพระพุทธศาสนาในอินเดีย สวนชั้นที่ 2 ประดิษฐาน
พระพุทธปฏิมาปางประทานพร บริเวณโดยรอบเจดียมีเจดียบริวารลอมอยูทั้ง 4 
ทิศ เดิมเจดียพุทธคยาเปนวิหารขนาดไมใหญนัก ตอมาในป พ.ศ.674 พระเจาหุ
วิชกะทรงบูรณะเพิ่มเติมใหมีขนาดใหญกวาเดิม ในปจจุบันเจดียพุทธคยาถือเปน
แลนดมารคของกลุมพุทธสถานพุทธคยา  จากนั้นนําทานเดินทางสูดานหลังมหา
เจดีย ทานจะพบกับ ตนพระศรีมหาโพธิ์ สังเวชนียสถานแหงที่  2 คือตนโพธิ์ที่
พระพุทธเจาประทับในชวงเวลาตรัสรู เปนพันธุ ไมที ่เปนที ่เคารพนับถือของ
พุทธศาสนิกชนมาต้ังแตสมัยพุทธกาล ตนพระศรีมหาโพธิ์มีทั้งหมด 4 ตน 
-ตนแรกคือตนที่พระพุทธเจาทรงตรัสรูซึ่งตายลงในสมัยของพระเจาอโศกมหาราช 
-ตนที่สองคือตนที่แตกหนอออกมาจากตนแรกและไดถูกทําลายลงในสมัยพระเจา

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

คํ่า     บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก Bodhagaya Regency Hotel ระดับ 4*หรือ
เทียบเทา 



 

 

 
วันที่เจ็ด เมืองคยา – กทม. (สนามบินดอนเมือง) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  สมควรแกเวลา นําทานเดินทางเดินทางสู  สนามบินคยา  
10.40 น.  ออกเดินทางบินลัดฟ�ากลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน Ari Asia เที่ยวบินที่ 

FD 123 ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที (ไมมีบริการอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

15.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอมความ
ประทับใจ 

........................................................................................  
 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขการใหบริการ                                                                                                                             

อินเดีย-เนปาล เที่ยวฟน สายบุญ ครบสูตร 4 สังเวชนียสถาน 7 วัน 6 คนื – FD 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญพัก
หองละ2-3

ทาน 
ไมรวมคาวี

ซา 

เด็กอายุไมเกิน
12ปเสริมเตียง 
ไมรวมคาวีซา 

เด็กอายุไม
เกิน12ปไม
เสริมเตียง 

ไมรวมคาวีซา 

ไมรวมตั๋ว
เคร่ืองบิน 
ไมรวมคาวี

ซา 

พัก
เดี่ยว 

วันที่ 02 – 08 ธ.ค. 2562 **วันหยุด** 24,990.- 24,990.- 23,990.- - 5,990.- 
วันที่ 16 – 22 ธ.ค. 2562 24,990.- 24,990.- 23,990.- - 5,990.- 
วันที่ 23 – 29 ธ.ค. 2562 23,990.- 23,990.- 22,990.- - 5,990.- 
วันที่ 30 ธ.ค. -05 ม.ค. 2563**ปใหม** 28,990.- 28,990.- 27,990.- - 5,990.- 
วันที่ 01 – 07 ม.ค. 2563 **ปใหม** 24,990.- 24,990.- 23,990.- - 5,990.- 
วันที่ 06 – 12 ม.ค. 2563 23,990.- 23,990.- 22,990.- - 5,990.- 
วันที่ 13 – 19 ม.ค. 2563 24,990.- 24,990.- 23,990.- - 5,990.- 
วันที่ 20 – 26 ม.ค. 2563 24,990.- 24,990.- 23,990.- - 5,990.- 
วันที่ 27 ม.ค. – 2 ก.พ. 2563 23,990.- 23,990.- 22,990.- - 5,990.- 
วันที่ 03 – 09 ก.พ. 2563 **วันหยุด** 28,990.- 28,990.- 27,990.- - 5,990.- 
วันที่ 10 – 16 ก.พ. 2563 **วันหยุด** 26,990.- 26,990.- 25,990.- - 5,990.- 
วันที่ 17 – 23 ก.พ. 2563 25,990.- 25,990.- 24,990.- - 5,990.- 



 

 

 
 

อัตราคาบริการนี้รวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ 
 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวนั

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

ตองการเพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก. 
 คารถรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินไมเกินทานละ 

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

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย,คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทํา

ใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาต(ิRe-Entry) หรือ คนตางดาว (เปน
หนาที่ของผูเดินทางในการจัดทําเอง) 

วันที่ 24 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 24,990.- 24,990.- 23,990.- - 5,990.- 
วันที่ 02 – 08 มี.ค. 2563 23,990.- 23,990.- 22,990.- - 5,990.- 
วันที่ 09 – 15 มี.ค. 2563 23,990.- 23,990.- 22,990.- - 5,990.- 
วันที่ 16 – 22 มี.ค. 2563 24,990.- 24,990.- 23,990.- - 5,990.- 
วันที่ 21 – 27 มี.ค. 2563 23,990.- 23,990.- 22,990.- - 5,990.- 



 

 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุ เชน คาเครื่องด่ืมและคาอาหารที่สั่ง
เพ่ิมเอง, คาโทรศัพท, คาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ คาซักรีด, คา
โทรศัพททางไกล, คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง
,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาปรับ สําหรับนํ้าหนักกระเป�าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว 20 
กก. 

 คาธรรมเนียมวีซาอินเดียแบบ E-Visa แบบ Double (เขา-ออก 2 ครั้ง ภายใน 30 
วัน) และคาวีซาเนปาลคาทานละ 1,800 บาท (ชําระพรอมคามัดจําทัวร) หาก
ตองการ E-Visa แบบ Multiple (เขา-ออก หลายครั้งภายใน 1 ป ) เพ่ิมทานละ 
500 บาท 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ 2,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน (ชําระที่สนามบินใน
วันเดินทาง) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ
แตไมบังคับทิป) 
 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่ 
1.กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง อยางนอย 45 วนัทําการหรือกอนหนานั้น โดยสง
แฟกซหรืออีเมลลรายช่ือและหนาหนังสือเดนิทางเพ่ือยันการจองที่น่ัง พรอมชาํระมัดจํา
ทานละ 10,000 บาท 
2.คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมด 15 วนักอนการเดินทาง มิ
เชนนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของทาน และการคืนเงินทั้งหมด
หรือบางสวนตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
3.เม่ือทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทัง้หมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบรษัิท
ฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขการใหบริการที่ไดระบุไวในเอกสารฉบับน้ีทั้งหมดน้ี
แลว 



 

 

4.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดําเนินการย่ืนขอวีซาประเทศอินเดียแบบ E-Visa 
ใหกับผูรวมเดินทางเทานั้น ยกเวนแตผูรวมเดินทางมี  วีซาป 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
1.ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด โดย
จะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชนคาธรรมเนียมวีซา ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิไ์มคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 
2.ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทัวร 50% 
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วนัเก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวร ตอทาน 
4.สําหรับผูโดยสารทีไ่มไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูย่ืนวีซาให เม่ือ
ผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนคามัดจํา
ทั้งหมด 
 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.โปรแกรมทัวรน้ีจะสามารถออกเดินทางไดตองมีจํานวนผูเดินทางขั้นตํ่า 25 ทานรวมในคณะ
ตามที่กําหนดไวเทาน้ัน หากมีจํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาท่ีกําหนดไว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทาง 15-19 ทาน ตอง
เพ่ิมเงินทานละ 2,000 บาท, กรณีที่มีผูเดินทาง 20-24 ทานตองเพ่ิมเงินทานละ 1,000 
บาท 
2.ในกรณีที่ทานไมไดรบัผลการอนุมัตวิีซาเขาประเทศอินเดีย แบบ E-Visa ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนคาธรรมเนียมวีซา E-Visa และเรียกเก็บคาธรรมเนียมวีซาเพิ่มเติม เพ่ือ
ดําเนินการขอวีซาใหมโดยตรงกบัทางศูนยรบัยื่นวีซาอินเดีย ประจําประเทศไทย 
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา ทั้งน้ีใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทฯ เทาน้ัน อีกทั้งขอสรุปและขอตัดสินใดๆ ของ
บริษัทฯ ใหถือเปนขอยุติสิ้นสุดสมบูรณ 
4.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความ
เหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอจํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง 
ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคา
สวนมากเปนสําคัญ 



 

 

5.รายการทัวรน้ีเปนการทองเที่ยวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษัท
คูคา (Partner) 
6.อัตราคาบรกิารคดิคาํนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปจจบุัน บรษิัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาคาบรกิารในกรณีทีม่ีการขึ้นราคาคาตั๋วเครื่องบิน คา
ประกันภัยสายการบิน คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตรา
แลกเปลี่ยนไดปรบัขึ้นในชวงใกลวนัที่คณะจะเดินทาง 
7.ในระหวางการทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทาน
สละสิทธิ์ไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการได 
8.หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตัว๋เครื่องบินขากลบัซึ่งยงัไมไดใช ไมสามารถนาํมา
ขอคืนเงินได 
9.คาบริการที่ทานชําระกับทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระ
ใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทาน
ไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได 
10.กรณีเกิดความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบิน บริษัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บรษิัทฯ จะ
ดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบรกิารทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับ
คาบรกิารน้ันๆ 
11.มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคาํสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทาน้ัน 
12.บริษัทฯ รบัเฉพาะผูมีวัตถปุระสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน การเดินทางของผูเดินทาง
ดวยวัตถุประสงคแอบแฝงอ่ืน ๆ เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคามนุษย การ
ขนสงสินคาหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การกอการราย 
และ อ่ืน ๆ ที่เขาขายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิไดมีสวนรูเห็น เกี่ยวของ หรอื มี
สวนตองรับผดิชอบใด ๆ กับการกระทําดังกลาวทั้งสิ้น 
13.หากผูเดินทางถูกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา - ออกเมือง 
ดวยเหตุผลใดๆ กต็าม ถือเปนเหตุผลซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจ และความรับผดิชอบของบรษิัท
ฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบการคืนเงินทั้งหมด 



 

 

14.ผูเดินทางตองใชวิจารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตดัสินใจในการเลือกซื้อสินคา
ตาง ๆ ในระหวางการเดินทางทองเที่ยวดวยตวัทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด 
ๆ หากเกิดความไมพึงพอใจในสินคาที่ผูเดินทางไดซื้อระหวางการเดินทางทองเท่ียวน้ี 
15.ผูเดินทางตองรับผดิชอบตอการจัดเกบ็ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมคีาตาง ๆ อยาง
ระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรัพยสินสวนตัว 
ของมีคาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเที่ยว 
16.บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทาง
อันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทัขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะทํา
หนาท่ีเปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง 
17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากการยกเลิกหรือ
ความลาชาของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวตั ิรัฐประหาร 
ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย การถกูทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ 
18.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเปนไปตามความคาดหวัง และ
ความไมพึงพอใจของผูเดินทาง ที่เกี่ยวของกับ สภาพธรรมชาติ ภมูิอากาศ ฤดูกาล 
ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 
19.ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกดิจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ี
ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัททัวร) 
20.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงนิ) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและ
รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 
21.กรณีที่ทานตองออกต๋ัวภายในประเทศ เชน (ต๋ัวเครื่องบิน,ตัว๋รถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท
บิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆในกรณีถาทาน
ออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทาน
ยอมรับในเงื่อนไขดังกลาวแลว 



 

 

22. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะ
ผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอย
กวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผดิชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได 

 
 

เอกสารที่ตองเตรียมประกอบการยื่นวีซาอินเดีย(E-Visa) 
 
1.แบบฟอรม แบบฟอรมกรอกขอมูลเพื่อประกอบการดําเนินการขอวีซา โดยตองกรอกขอมูลให
ครบถวน 
2.ไฟลแสกนหนังสือเดินทาง (Passport) ไฟลสกุล pdf 
3.สแกนรูปถายสี ดานหลัง เปนสีขาว ไมมกีรอบ ขนาด 2 x 2น้ิว 2 รูป 
 

ตัวอยางรูปถายและหนาพาสปอตที่แสกน 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอรมกรอกขอมูลเพ่ือประกอบการดําเนินการขอวีซา 
*โปรดทราบ วีซาออนไลนของประเทศอินเดีย มีขอจํากัดการใหวีซา 2 ครั้งตอ 1 ปปฎิทิน 
หากทานเคยไดย่ืนหรอืไดรบการอนุมัติวีซาออนไลนครบ 2 ครั้งแลว จะตองดําเนินการย่ืน

ผานศูนยรับย่ืนวีซาอนิเดียเทานั้น กรุณาติดตอเจาหนาที่เพ่ือใหการแนะนํา 
ประวัติสวนตัว  
คํานําหนา :   ⃣⃣    นาย    ⃣⃣  นาง   ⃣⃣  นางสาว      ⃣⃣  เด็กชาย    ⃣⃣  เด็กหญิง  
       
ชื่อ :  _     _______________                  ______นามสกุล : _     ____________  ___                                          
     
NAME: _     _______________                  ___   SURNAME: _     ____________ ___                                         
       
สถานะภาพ :      ⃣⃣   แตงงาน         ⃣⃣   โสด          ⃣⃣   หยาราง 
 
ตําหนิบนรางกายที่เห็นไดชัด เชน 
ไฝ,แผลเปน :__________________________________________________________ 
 
ชื่อสามี/ภรรยา:                                          _____________________________________________       
  
สัญชาติสามี/ภรรยา :                                         
_____________________________________________  __________ 
 
ที่อยูปจจุบัน : ____                                          ____________________________________________                                    
 
____________________________________________   _______         ____________________________________      
 
เบอรโทรศัพท บาน :_________________________________________ 
 
เบอรโทรศัพท มือถือ :_________________________________________ 
 



 

 

ประวัติครอบครัว  
ชื่อ/นามสกุลบดิา :                 _______________________ 
สัญชาติ _______                       _____________________ 
 
ชื่อ/นามสกุลมารดา :               ______________________ 
สัญชาติ ____                         _______________________ 
 
ประวัติการศกึษา  
____                                          ____________________________________________   _______          
____                                          ____________________________________________   _______          
 
ประวัติการทํางาน 
อาชีพ :          ____________                                        ___                                                                         
 
ชื่อบริษัท/สถานศึกษา :                                ___                                          
 
เบอรโทรติดตอ :                                                                                                                                            
 
ที่อยู  : ____                                          ____________________________________________    
 ____                                          ____________________________________________   _______          
 
รหัสไปรษณีย : ___                      _                  
 
*โปรดระบุรายช่ือประเทศที่ทานไดเดินทางในชวงระยะเวลา 10 ป * สําคัญมาก 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 



 

 

*หากทาน "เคย" ไดรบัวีซาอินเดีย โปรดแจงรายละเอียดวีซา ประเภทของวีซา/ หมายเลข
วีซา/ หมายเลขวีซา ครั้งลาสุด * สําคัญมาก 
_________________________________________________________________________________ 
 
*หากทาน "เคย" ไปประเทศอินเดียมากอนโปรดระบุเมืองที่ทานไป และช่ือโรงแรมทีพั่ก 
ลาสุด * สําคัญมาก 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
*ในชวง 3 ปทีผ่านมา ทานเคยเดินทางไปประเทศดังตอไปนี้หรือไม : บังคลาเทศ/ ศรี
ลังกา/ ภฏูาน/ มัลดีฟส/ เนปาล/ ปากีสถาน/ อฟักานิสถาน หากทานเคยโปรดระบุวัน
เดินทาง * สําคัญมาก 
 
_________________________________________________________________________________ 
 


