
 

 

  

รหัสทัวร B2B2000089 
ทัวรอินเดีย เนปาล ทัวรสังเวชนียสถานครบ 4 ตําบล  8 วัน 7 คืน (6E) 

พาราณสี – สังเวชนียสถาน สารนาถ (แสดงปฐมเทศนา)  สถูปเจาคันธ ี- ลองเรือแมน้ําคงคา - 
พุทธคยา – สถูปพุทธคยา (ตรัสรู) – พระมหาโพธ์ิเจดียราชคฤห – เขาคิชกูฎ  - วดัชวีกัมพวัน – 
วัดเวฬุวัน– มหาวิทยาลัยนาลันทา - เวสาล ี– วัดป�ามหาวัน –เสาหินพระเจาอโศกมหาราช  – 
เมืองกุสินารา -สังเวชนียสถาน กุสินารา (ปรนิิพพาน) -เมืองลุมพินีวัน - สังเวชนียสถาน สวน
ลุมพินีวัน (ประสูติ) – วิหารมหามายา -  สระโบกขรณี – เสาพระเจาอโศก - เมืองสาวัตถี - 
สถานที่แสดงยมกปาฏหิาริย-สถานที่พระเทวทัตถูกแผนดินสูบ- บานบิดาขององคุลีมาล - วังของ
พระเจาปเสนทิโกศล - บานของอนาถบิณฑิกเศรษฐี - วดัเชตวุันมหาวิหาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
นมสัการสถานที�ประสตูิ ตรสัรู ้ปฐมเทศนา ปรนิิพพาน | พทุธคยา | ราชคฤห ์|เวสาลี |กสุินารา |ลมุพินี| 

สาวตัถี| พาราณสี | ขึ �นเขาคชิฌกฎู | ลอ่งเรอืแม่นํ�าคงคา  
 
   

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �.  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ) (6E : 06.35 – 08.45) – พาราณสี – สงัเวชนียสถาน สารนาถ (แสดงปฐมเทศนา)  สถปูเจาคนัธี 
- ล่องเรือแม่นํ�าคงคา  

วนัที� �.   พาราณสี - พทุธคยา– สถปูพทุธคยา (ตรสัรู)้ – พระมหาโพธิ�เจดีย ์
วนัที� �   พทุธคยา – ราชคฤห ์– เขาคิชกฎู  - วดัชีวกมัพวนั – วดัเวฬวุนั– มหาวิทยาลยันาลนัทา 
วนัที� �   เวสาลี – วดัป่ามหาวนั –เสาหินพระเจา้อโศกมหาราช  – เมืองกสุินารา 
วนัที� �.  กสุินารา - สงัเวชนียสถาน กสุินารา (ปรนิิพพาน) -เมืองลมุพินีวนั  
วนัที� �.   สงัเวชนียสถาน สวนลมุพินีวนั (ประสตูิ) – วิหารมหามายา -  สระโบกขรณี – เสาพระเจา้อโศก - เมืองสาวตัถี 
วนัที� �.  เมืองสาวตัถี-สถานที�แสดงยมกปาฏิหาริย-์สถานที�พระเทวทตัถูกแผ่นดินสบู- บา้นบิดาขององคุลีมาล - วงัของพระเจา้ปเสนทิโกศล-

บา้นของอนาถบิณฑิกเศรษฐี - วดัเชตวุนัมหาวิหาร - เมืองพาราณส ี
วนัที� �.   พาราณสี (ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ) (6E : 11.40 – 16.40) – กรุงเทพฯ 

ราคาเริ�มต้นเพยีง 27,900.- 

อินเดยี เนปาล ทวัรสั์งเวชนียสถานครบ 4 ตาํบล  
8 วัน 7 คืน 

เดนิทาง มกราคม – มีนาคม ����  



 

 

วันที� � 
กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) (6E : 06.35 – 08.45) – พาราณสี – 
สังเวชนียสถาน สารนาถ (แสดงปฐมเทศนา)  สถูปเจาคันธี - ล่องเรือ
แม่นํ�าคงคา 

03.30 น. คณะพรอ้มกนัที�สนามบินสวุรรณภมูิ  อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประต ู� เคานเ์ตอร ์E สายการบินอนิดิโก แอรไ์ลน ์ 
(Indigo Airline) โดยมีเจา้หนา้ที�คอยอาํนวยความสะดวกจดัเตรยีมเอกสารการเดินทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 

06.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองพาราณส ีโดยสายการบิน อินดิโก แอรไ์ลน ์ (Indigo Airline) เที�ยวบินที� 6E 98   
08.45 น. ถึงสนามบินพาราณสี (Varanasi) ประเทศอินเดีย (เวลาทอ้งถิ�น ชา้กว่าประเทศไทย 1.30 ชั�วโมง) นาํท่านผ่านขั�นตอนการ

ตรวจคนเขา้เมือง จากนั�นนําท่านไปยังเมืองสารนาถ (Sarnath) นําชมสังเวชนียสถานแหล่งที� ๒ สารนาถ สถานที�
แสดงปฐมเทศนา นมสัการสถูปเจาคันธี (Chaukhandi Stupa) สถานที�พระพทุธเจา้พบปัจจคัคีอีกครั�งหลงัจากตรสัรูแ้ลว้ นาํ
นมัสการธรรมเมขสถูป ที�เชื�อกันว่าเป็นสถานที�พระพุทธเจา้ทรงแสดงปฐมเทศนาหัวขอ้ธรรมจกักัปปวัตตนสตูรทาํใหพ้ระ
โกณฑัญญะบรรลโุสดาบนัพระพุทธศาสนาจึงมีพระรัตนตรัยครบ ๓ ประการ แลว้นาํชมวิหารมลูคนัธกุฏิหลงัใหม่ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาเลียนแบบคปุตะและจิตรกรรมฝาผนงัเล่าเรื�องพทุธประวตัิฝีมือช่างชาวญี�ปุ่ น แลว้นาํ
ท่านชมพิพิธภัณฑแ์ห่งเมืองสารนาถ  ชมหวัเสาพระเจ้าอโศก ทาํเป็นรูปสิงหบ์างท่านอธิบายว่าเป็นสญัลกัษณข์องศากย
สิงหพ์ระราชวงศข์องพระพุทธเจา้ เสามีฐานบัวควํ�า มีบัลลังกส์ี�เหลี�ยมรอบสลักเป็นรูปธรรมจกัรและรูปชา้ง มา้ สิงหแ์ละโค 
แลว้นาํชมโบราณวตัถทุี�ขดุคน้พบในบรเิวณเมืองสารนาถและเมืองใกลเ้คียง อาทิเช่น พระพุทธรูปศิลปะแบบคนัธาระ แบบมถุ
รา แบบคุปตะ และ แบบปาละ ฯลฯ แลว้นาํชมโบราณวตัถุชิ �นเอกของพิพิธภณัฑ ์พระพุทธรูปแบบคุปตะปางปฐมเทศนา 
ที�คน้พบบรเิวณใกล้ๆ กับ มูลคันธกุฎี สถานที�จาํพรรษาของพระพุทธเจา้ “อนึ�งศิลปะคุปตะไดร้บัการยกย่องว่ามีความงดงาม
และสมบูรณแ์บบที�สดุในศิลปะอินเดียทั�งมวลและเมืองสารนาถยงัเป็นศูนยก์ลางของโรงเรียนสกุลช่างคุปตะ ที�อายุเก่าแก่ถึง 
๑,๔๐๐ ปีมาแลว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  
 จากนั�นนาํท่านสมัผสักบัความหลากหลายของผูค้นและที�แม่นํ�าคงคาที�ชาวฮินดเูชื�อว่าเป็นสถานที�ศกัดิ�สิทธิ�เนื�องจากเป็นจดุที�

ตุม้ห ูของพระศวิะตกอยูใ่ตแ้ม่นํ�าแห่งนี � ในทางพทุธศาสนาเองเชื�อกนัว่าเป็นสถานที�ไดน้าํพระอฐิัของพระพทุธเจา้มาลอย



 

 

องัคารที�แม่นํ�าแหง่นี �ดว้ย ใหท้า่นไดล้่องเรือเพื�อไปถวายกระทงเป็นพทุธบชูา ณ ที�นี�เองทา่นจะไดส้มัผสัวิถีชวีิตของชาวฮินดซูึ�ง
จะมาอาบนํ�า ดื�มนํ�ารวมทั�งท่านํ�าที�นี� ** ขอสงวนสิทธิ�ปรับเปลี�ยนโปรแกรม กรณีที�ไม่สามารถล่องเรือได้**  จากนั�นนาํ
ท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า  
ที�พัก โรงแรม TRIDEV  หรือเทียบเท่า,เมืองพาราณสี 

วันที�� พาราณสี - พุทธคยา– สถูปพุทธคยา (ตรัสรู้) – พระมหาโพธิ�เจดยี ์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสูเ่มืองคยา (Gaya) เมืองพุทธคยา สถานที�เชื�อกนัว่าเป็นที�ตรสัรู ้ของพระพทุธเจา้ซึ�งคน้พบโดยนกัโบราณคดี
ชาวองักฤษ ชื�อ เซอร ์อเลกซานเดอร ์คนันิงแฮม เมื�อรอ้ยกว่าปีก่อนแลว้  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นาํท่านนมสัการ สถูปพุทธคยา ทรงศิขระที�ไดร้บัการบูรณะใหม่ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป “พระพุทธเมตตา” ปางมาร
วิชยั แลว้นาํนมสัการตน้ศรีมหาโพธิ�ที�ไดน้าํพนัธุม์าปลกูตรงที�เชื�อกันว่าเป็นจุดที�พระพุทธเจา้ประทบันั�งบาํเพ็ญเพียรจนตรสัรู ้
สมโพธิญาณ แลว้นาํชม สัตตมหาสถาน สถานที�พระพุทธเจา้เสวยวิมุติสุขหลังจากตรสัรูแ้ลว้เจ็ดแห่ง แห่งละสัปดาหร์อบๆ
พทุธคยาเพื�อทบทวนความรูก้่อนที�จะเสด็จออกสั�งสอนผูค้น อนัประกอบไปดว้ย 
�.เสด็จประทบับนพระแท่นวชัรอาสน ์ใตต้น้ศรีมหาโพธิ�พรอ้มเสวยวิมตุติสขุตลอด ๗ วนั ในสปัดาหท์ี� ๑ 
�.เสด็จประทบั ณ อนิมิสเจดีย ์ทรงยืนจอ้งพระเนตรดตูน้ศรีมหาโพธิ� โดยมิไดก้ระพรบิพระเนตรตลอด ๗ วนั ในสปัดาหท์ี� ๒ 
�.เสด็จประทบั ณ รตันจงกรมเจดีย ์ทรงนิมิตจงกรมขึ �น แลว้เสด็จจงกรมเป็นเวลา ๗ วนั ในสปัดาหท์ี� ๓ 
�.เสด็จประทบั ณ รตันฆรเจดีย ์โดยเสด็จไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของตน้ศรีมหาโพธิ� และประทบันั�งขดัสมาธิในเรือน
แกว้ซึ�งเทวดานิรมิตถวาย ทรงพิจารณาพระอภิธรรม๗ วนั ในสปัดาหท์ี� ๔ 
�.เสด็จไปประทบันั�งขดัสมาธิใตต้น้ไทร อชปาลนิโครธ ซึ�งเป็นที�พกัของคนเลี �ยงแกะ ในสปัดาหท์ี�๕ 
�.เสด็จไปประทบันั�งขดัสมาธิใตต้น้จิก มจุลินทร ์ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องตน้ศรีมหาโพธิ� ในสปัดาหท์ี� ๖ 
�.เสด็จไปประทบัใตต้น้เกด ราชายตนะ ประทบันั�งเสวยวิมตุิสขุตลอด ๗วนั  



 

 

นําท่านชม พระมหาโพธิ�เจดีย์ (Mahabodhi Temple) อนุสรณ์สถานแห่งการตรสัรูข้องพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธเมตตาพระพุทธรูปที�รอดจากการถูกทาํลายจากพระเจา้ศศางกา พระพุทธ รูปองคน์ี �เป็นพระพุทธรูปปาง
มารวิชยัแบบศิลปะปาละ เป็นที�เคารพศรทัธาของชาวพุทธทั�วโลก จากนั�นนาํท่านชมศิลปะอินเดียสมยัพระเจา้อโศกอายกุว่า 
๒,๒๐๐ ปี ชมเสาพระเจา้อโศกที�ทรงใหส้รา้งเพื�อประกาศศาสนาและถวายเป็นพทุธบูชาแก่สงัเวชนียสถาน ชมประตโูทรณะที�
สลกั เรื�องราวเกี�ยวกบัพทุธประวตัิ แลว้ชมสถปูและภาพสลกัอดีตพระพทุธเจา้ศิลปะสมยัปาละอายรุาว ๑,๒๐๐ ปี “สมยัปาละ
เป็นช่วงที�พุทธศาสนารุ่งเรืองแผ่ขยายอยู่ในอินเดียภาคเหนือโดยมีศูนยก์ลางอยู่ที�มหาวิทยาลัยนาลันทา รัฐพิหารตาม
หลกัฐานการบนัทึกจดหมายเหตกุารณเ์ดินทางมาสืบทอดพทุธศาสนาของหลวงจีนเหี �ยนจงั (พระถงัซมัจั�ง) และหลวงจีนอี �จิง 
จากประเทศจีน” ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางกลบัสู่ที�พกั 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า  
ที�พัก โรงแรม TATHAGAT  หรือเทยีบเท่า,เมืองพทุธคยา 

วันที� � 
พุทธคยา – ราชคฤห์ – เขาคิชกูฎ  - วัดชีวกัมพวัน – วัดเวฬุวัน– 
มหาวิทยาลัยนาลันทา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่เมืองราชคฤห ์(Rajgir) นครหลวงแห่งแควน้มคธ (ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ � ชม.)  นาํท่านเดินขึ�น

เขาคิชฌกูฎ หนึ�งในเบญจคีรี ไดแ้ก่เวภาระ เวปลุะ คิชฌกูฏ อิสิคิลิ และปัณฑวะชมวิวทิวทศันท์ี�สวยงาม นมัสการถํ�าพระ

โมคคัลลา ชมถํ�าพระสารีบุตร สถานที�ที�พระสารีบุตรสาํเรจ็เป็นพระอรหนัต ์ชมกุฏีของพระอานนท ์นมัสการมูลคันธกุฏี

สถานที�ประทบัของพระพทุธเจา้ ไหวพ้ระสวดมนตท์ี�ยอดเขาคิชกฎู จากนั�นนาํท่านชมวัดชีวกัมพวัน โรงพยาบาลสงฆแ์ห่งแรก
ของโลก “ชีวกัมพวัน” เป็นสวนป่ามะม่วงที�หมอชีวกโกมารภจัจอ์ุทิศถวายเป็นสงัฆารามแด่พระพทุธเจา้และพระภิกษุสงฆ ์
ปัจจุบนัเหลือซากโบราณสถานใหเ้ห็นเป็นซากหินเรียงรายกันอยู่ เมื�อครั�งที�พระพุทธเจา้ทรงประชวรหอ้พระโลหิตจากการที�
สะเก็ดหินมากระแทกถกูพระบาทเพราะพระเทวทตักลิ �งหินลงมาหมายปลงพระชนมพ์ระพทุธเจา้ พระภิกษุสงฆไ์ดพ้าพระพทุธ
องค์มาที�ชีวกัมพวัน และหมอชีวกเป็นผู้ถวายการรักษาโดยการผ่าตัดเอาสะเก็ดหินออก ชีวกัมพวันจึงถูกเรียกว่าเป็น
โรงพยาบาลสงฆแ์ห่งแรกในพระพทุธศาสนา 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส (วดัเวฬวุนั)วดัแห่งแรกในพระพทุธศาสนาและเป็นสถานที�แสดงโอวาท

ปาฏิโมกขแ์ก่พระอริยสงฆ�์���องค ์มีสถูปที�บรรจุพระอฐิัธาตุของพระโมคคลัลานะและพระอญัญาโกญฑญัญะ จากนั�นนาํ
ท่านเดินทางสู่นาลนัทา นมัสการหลวงพ่อดาํซึ�งเป็นพระพทุธรูปที�สรา้งดว้ยหินแกรนิตสีดาํซึ�งสรา้งรุน่ราวคราวเดียวกับพระ
พทุธเมตตา จากนั�นนาํท่านเยี�ยมชมมหาวิทยาลัยนาลันทา (Nalanda University) มหาวิทยาลยัที�ใหญ่ที�สดุในโลกเป็นศนูย์
การศึกษาในสมยัพุทธกาล ต่อมาในปีพ.ศ.๑๗๔๒ กองทัพมุสลิมเติรก์ไดย้กทพัมารุกราน รบชนะกษัตริยแ์ห่งชมพูทวีปฝ่าย
เหนือกองทพัมสุลิมเติรก์ไดเ้ผาผลาญทาํลายวดัและปชูนียสถาน ในพทุธศาสนาลงแทบทั�งหมดและสงัหารผูท้ี�ไม่ยอมเปลี�ยน
ศาสนา นาลนัทามหาวิหารก็ถกูเผาผลาญทาํลายลงในช่วงระยะเวลานั�นว่ากันว่าไฟที�ลกุโชนเผานาลนัทานานถึง � เดือนกว่า
จะเผานาลนัทาไดห้มด ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางสูเ่มืองเวสาลี 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า  



 

 

ที�พัก โรงแรม GARGEE GAUTAM หรือเทียบเทา่,เมืองราชคฤห ์
 

  

วันที� � เวสาลี – วัดป่ามหาวัน –เสาหนิพระเจ้าอโศกมหาราช  – เมืองกุสินารา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเวสาล ี(Vaishali) (ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 4-5 ชั�วโมง) 
 นาํท่านชมเมืองหลวงของอาณาจกัรวชัชี หนึ�งในสิบหกแคว้นของชมพูทวีปในสมยัโบราณ เมืองนี �มีชื�อหลายชื�อคือ ไพสาลี ไว

สาลี และเมืองนี �เป็นศูนยก์ลางการเผยแพร่พุทธศาสนาที�สาํคัญแห่งหนึ�ง รวมทั�งเป็นที�กาํเนิดของพระมหาวีระศาสดาของ
ศาสนาเชนและที�เป็นตน้กาํเนิดของการทาํนํ�ามนตใ์นพุทธศาสนา เนื�องจากไดเ้กิดทุพิกขภยัรา้ยแรงทั�วเมืองเวสาลีมีคนตาย
มากมาย กษัตรยิล์ิจฉวีจึงไดน้ิมนตใ์หพ้ระพทุธเจา้ไดม้าโปรดชาวเมือง พระพทุธเจา้จึงนาํเหล่าภิกษุ ๕๐๐ รูป เดินทางไปโปรด
ที�เมืองไวสาลี พรอ้มทั�งไดม้ีการประพรมนํ�ามนตท์ั�วทั�งเมือง นาํท่านเที�ยวชม วัดป่ามหาวัน ชมเสาอโศกที�สมบูรณท์ี�สุดและ

งดงามที�สุดของอินเดีย เมืองเวสาลีมีความสาํคัญมาตั�งแต่สมัยก่อนพุทธกาล โดยเป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นที�มีความ
เจริญรุ่งเรืองมากแคว้นหนึ�งในบรรดา ๑๖ แคว้นของชมพูทวีป มีการปกครองดว้ยระบบสามัคคีธรรมหรือคณาธิปไตย ที�
สามารถเรียกไดว้่าเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยระบบหนึ�ง คือไม่มีพระมหากษัตรยิเ์ป็นประมขุทรงอาํนาจสิทธิ�ขาด มีแต่
ผูเ้ป็นประมขุแห่งรฐัซึ�งบริหารงานโดยความเห็นชอบจากรฐัสภา ซึ�งจะประกอบไปดว้ยเหล่าสมาชิกจากเจา้วงศต์่าง ๆ ซึ�งรวม
เป็นคณะผูค้รองแควน้ ในคัมภีรพ์ระพุทธศาสนากล่าวว่าเจา้วงศต์่างๆ มีถึง ๘วงศ ์และในจาํนวนนี �วงศเ์จา้ลิจฉวีแห่งเวสาลี
และวงศเ์จา้วิเทหะแห่งเมืองมิถิลาเป็นวงศท์ี�มีอิทธิพลที�สดุ ในสมยัพุทธกาลพระพทุธเจา้เคยเสด็จมาที�เวสาลีหลายครั�ง แต่ละ
ครั�งจะทรงประทบัที�กูฏาคารศาลาป่ามหาวนัเป็นส่วนใหญ่ พระสตูรหลายพระสตูรเกิดขึ �นที�เมืองแห่งนี � และที�กูฏาคารศาลา
นี�เองที�เป็นที�ๆ พระพุทธองคท์รงอนุญาตให้พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี พระนา้นางของพระพุทธองค ์พรอ้มกับบริวาร 
สามารถอุปสมบทเป็นภิกษุณีไดเ้ป็นครั�งแรกในโลก และในการเสด็จครั�งสุดทา้ยของพระพุทธองค ์พระองคไ์ดท้รงรบัสวน
มะม่วงของนางอมัพปาลี นางคณิกาประจาํเมืองเวสาลี ซึ�งนางไดอุ้ทิศถวายเป็นอารามในพระพุทธศาสนา พระพุทธองคไ์ด้
ทรงจาํพรรษาสดุทา้ยที�เวฬุวคาม และไดท้รงปลงอายุสงัขารที�ปาวาลเจดีย ์และเมื�อหลงัพุทธปรนิิพพานแลว้ได ้๑๐๐ ปี ไดม้ี
การทาํสงัคายนาครั�งที� ๒ ณ วาลิการาม ซึ�งทั�งหมดลว้นอยู่ในเมืองเวสาล ี
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  
บ่าย นาํท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศสู่ เมืองกุสินารา (Kushinagar) ซึ�งเป็นสถานที�ปรนิิพพานของพระพทุธเจา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า  
ที�พกั โรงแรม OM RESIDENCY HOTEL หรือเทยีบเท่า,เมืองกุสินารา 

วันที� � กุสินารา – สังเวชนียสถาน กุสินารา (ปรินิพพาน) – เมืองลุมพนีิวัน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 นาํท่านชมสังเวชนียสถานแหล่งที� ๔ กุสินารา ในสมัยพุทธกาลเป็นเมืองเอกหนึ�งในสองของแควน้มัลละ อยู่ตรงขา้มฝั� ง
แม่นํ�าคู่กับเมืองปาวา เป็นที�ตั�งของสาลวโนทยานหรือป่าไมส้าละ ที�พระพุทธเจา้เสด็จดบัขันธปรินิพพานและเป็นสถานที�
ถวายพระเพลิงพระพุทธเจา้ “สาลวโนทาย” สถานที�เสด็จดับขันธปรินิพพาน มีชื�อเรียกในท้องถิ�นว่า มาถากุนวะระกาโกฏ 
(Matha-Kunwar-Ka-Kot) ซึ�งแปลว่า ตาํบลเจา้ชายสิ �นชีพ ปรากฏตามคมัภีรว์่า เมืองนี �เคยเป็นที�ปรนิิพพานของพระพุทธเจา้
พระนามว่าผสุสะ เป็นที�เกิดบาํเพ็ญบารมีของพระ  โพธิสตัวห์ลายครั�ง เคยเป็นราชธานีนามว่ากสุาวดีของพระเจา้มหาสทุสัสน
จกัรพรรดิ นาํท่านนมสัการอนุสรณส์ถานที�สาํคญัคือ มหาปรินิพพานสถูป (Parinirvana Stupa) ซึ�งพระเจา้อโศกมหาราช
สรา้งไวแ้ละบรรจพุระบรมสารีรกิธาตุ วิหารปรินิพพานซึ�งเป็นที�ประดิษฐานพระพทุธรูปปางปรนิิพพานอยู่ภายในและมีซากศา
สนสถานโบราณโดยรอบมากมาย จากนั�นนาํท่านนมสัการสถานที�ถวายพระเพลิงพระพุทธเจา้ที�มกุฎพันธเจดีย ์แลว้นาํนั�ง
สมาธิที�วิหารพระรูปพระพทุธไสยาสน ์มีจารกึกาํหนดอายเุก่าแก่กว่า ๑,๔๐๐ปี แสดงตอนเสด็จปรนิิพพาน 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองลุมพนีิ (Lumbini) (ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ �-� ชั�วโมง) ซึ�งเป็นสถานที�ประสตูิของพระพทุธเจา้ 

*** โปรดเตรียมหนังสือเดนิทางติดตัวไว ้
เพื�อประทับตราออกจากประเทศอินเดียเข้าสู่ประเทศเนปาล *** 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า  
ที�พกั โรงแรม ZAMBALA หรือเทยีบเท่า,เมืองลุมพินี, ประเทศเนปาล 

วันที� � 
สังเวชนียสถาน สวนลุมพินีวัน (ประสูติ) – วิหารมหามายา -  สระ
โบกขรณี – เสาพระเจ้าอโศก-เมืองสาวัตถ ี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 นาํท่านชม สังเวชนียสถานแหล่งที� ๓ สวนลุมพินีวัน เป็นสถานที�พระนางสิรมิหามายาประสตูิเจา้ชายสิทธัตถะกมุาร เมื�อ
วนัศุกร ์วนัเพ็ญเดือน ๖ ปีจอ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ปี ซึ �งภายในบริเวณมีวิหารมหามายา สระโบกขรณี และเสาพระเจ้า

อโศกที�มีขนาดความสูง ๒๒ ฟุต ๔ นิ �วและมีขอ้ความจารกึเป็นหลกัฐานว่า “ณ ที�นี�คือ สถานที�ประสูติของเจา้ชายสิทธัตถะ 
และพระเจา้อโศกเสด็จมาบูชาในปีที� ๒๐ แห่งรชักาลของพระองค”์ (ประมาณพทุธศตวรรษที� ๓ ) ปัจจบุนัลมุพินีวนัไดร้บัการ
บูรณะและมีถาวรวัตถุสาํคัญที�ชาวพุทธนิยมไปสักการะ คือ “เสาหินพระเจา้อโศกมหาราช” ที�ระบุว่าสถานที�นี �เป็นสถานที�
ประสูติของเจา้ชายสิทธัตถะ นอกจากนี �ยงัมี “วิหารมายาเทวี” ภายในประดิษฐานภาพหินแกะสลักพระรูปพระนางสิริมหา
มายาประสตูิพระราชโอรส โดยเป็นวิหารเก่ามีอายุรว่มสมยักบัเสาหินพระเจา้อโศก ปัจจุบนัทางการเนปาลไดส้รา้งวิหารใหม่
ทบัวิหารมายาเทวีหลงัเก่า และไดข้ดุคน้พบศิลาจารกึรูปคลา้ยรอยเทา้ สนันิษฐานว่าเป็นจารกึรอยเทา้กา้วที�เจ็ดของเจา้ชาย
สิทธัตถะที�ทรงดาํเนินไดเ้จ็ดกา้วในวนัประสตูิ ปัจจบุนัลมุพินีวนัอยู่ในเขตประเทศเนปาล ติดชายแดนประเทศอินเดียทางเหนือ
เมืองโคราฆปรุะ ห่างจากเมืองติเลาราโกต (หรือ นครกบิลพัสดุ)์ ทางทิศตะวันออก ๑๑ กิโลเมตร และห่างจากสิทธารถนคร 
(หรือนครเทวทหะ) ทางทิศตะวนัตก๑๑กิโลเมตร ซึ�งถกูตอ้งตามตาํราพระพทุธศาสนาที�กล่าวว่าลมุพินีวนัสถานที�ประสตูิตั�งอยู่
ระหว่างเมืองกบิลพสัดุแ์ละเมืองเทวทหะ ปัจจบุนัลมุพินีวนัมีเนื �อที�ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร ่ทางการเรียกสถานที�นี �ว่า รุมมินเด มี
สภาพเป็นชนบท มีผูอ้าศยัอยู่ไม่มากมีสิ�งปลกูสรา้งเป็นพทุธสถานเพียงเล็กนอ้ย แต่มีวดัพทุธอยู่ในบรเิวณนี�หลายวดั รวมทั�ง 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัดไทยลุมพินี ลุมพินีวันไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกประเภทมรดกทางวัฒนธรรมตั�งแต่ปี พ.ศ.
๒๕๔๐ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  
บ่าย นาํท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศสู่เมืองสาวัตถี (Shravasti) ที�เป็นเมืองโบราณในสมัยพุทธกาล   (ใชเ้วลาเดินทาง

โดยประมาณ �-� ชั�วโมง) 
คํ�า รับประทานอาหารคํ�า  

ที�พกั โรงแรม LOTUS SUTRA หรือเทยีบเท่า,เมืองสาวัตถ ี

วันที� � 
เมืองสาวัตถี-สถานที�แสดงยมกปาฏิหาริย-์สถานที�พระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบ- 
บ้านบิดาขององคุลีมาล - วังของพระเจ้าปเสนทิโกศล-บ้านของอนาถบิณฑิก
เศรษฐี - วัดเชตุวันมหาวิหาร - เมืองพาราณส ี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 นาํท่านชม เมืองสาวัตถ ี(Shravasti) ที�เป็นเมืองโบราณในสมยัพทุธกาลที�มีความสาํคญัในฐานะที�เป็นเมืองหลวงของแควน้

โกศล ๑ ในแควน้มหาอาํนาจใน ๑๖ มหาชนบท ในสมยัพุทธกาล เมืองสาวัตถีนบัว่าเป็นเมืองสาํคัญในการเป็นฐานในการ
เผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจา้ที�สาํคญัเพราะเป็นเมืองที�พระพุทธเจา้ประทับนานที�สุดถึง ๒๕ พรรษา เป็นที�ตรสั
พระสตูรมากมายและเป็นเมืองที�พระพุทธศาสนามั�นคงที�สดุ ปัจจุบนัยงัมีซากโบราณสถานที�สาํคญัปรากฏรอ่งรอยอยู่ คือ ที�

แสดงยมกปาฏิหาริย ์(อ่านว่า ยะ – มะ – กะ – ปา – ติ – หาน, สถานที�ที�พระพุทธเจา้ทรงแสดงยมกปาฏิหาริยค์รั�งนี � คือที�
โคนตน้มะม่วง  หรือ คณัฑามพพฤกษ์ในเมืองสาวตัถี มูลเหตุที�ทรงแสดงคือเพราะพวกเดียรถียน์กับวชนอกศาสนาพุทธ ทา้
พระพุทธเจ้าแข่งแสดงปาฏิหาริยว์่าใครจะเก่งกว่ากันพวกเดียรถียท์ราบว่าพระพุทธเจา้จะแสดงยมกปาฏิหาริยท์ี�โคนตน้
มะม่วงจึงให้สาวกและชาวบ้านที�นับถือพวกตนจัดการโค่นต้นมะม่วงเสียสิ �นไม่เหลือ แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงยมก
ปาฏิหารยิท์ี�โคน ตน้มะม่วงจนได ้โดยมีผูน้าํผลมะม่วงสุกมาถวายทรงฉันเสร็จแลว้รบัสั�งใหค้นปลกูเมล็ดลงดินแลว้พระองค์
ทรงใชน้ํ�าที�ลา้งพระหตัถร์ด ปรากฎว่าหน่อมะม่วงโตพรวดพราดแตกกิ�งกา้นสงูขึ �นถึง  ๕๐  ศอก  ผลที�สดุพวกเดียรถียพ์่ายแพ้
ไป), สถานที�พระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบ (หนา้วดัพระเชตุวนัมหาวิหาร), บ้านบิดาขององคุลีมาล(สถูป), บริเวณวังของ



 

 

พระเจ้าปเสนทิโกศล, บ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐี(สถูป), วัดเชตุวันมหาวิหาร (ซึ�งพระพทุธเจา้เคยประทบัอยู่ถึง ๑๙ 
พรรษา) รวมถึง ต้นอานันทโพธิ� ซึ�งเป็นตน้โพธิ�ที�ชาวพทุธนบัถือว่ามีความศกัดิ�สิทธิ�เป็นอนัดบัสองรองจากตน้พระศรีมหาโพธิ�
ที�พทุธคยาที�วดัเชตวุนัมหาวิหาร เป็นตน้ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  
บ่าย นาํเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศสู่เมืองพาราณสี(Varanasi) สถานที�แสดงปฐมเทศนา (ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ �-� 

ชั�วโมง)         
คํ�า รับประทานอาหารคํ�า  

ที�พกั โรงแรม TRIDEV หรือเทยีบเท่า,เมืองพาราณส ี
 

วันที� � พาราณสี (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) (6E : 11.40 – 16.40) – กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

  ไดเ้วลาสมควร นาํท่านเดินทางสู่สนามบินพาราณส ี
11.40 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินอนิดิโก แอรไ์ลน ์ (Indigo Airline) เที�ยวบินที� 6E 97   
16.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร โดยความสวสัดิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ราคาแนะนาํเพยีง อินเดยี เนปาล ทวัรสั์งเวชนียสถานครบ � ตาํบล  
�วัน �คนื โดยสายการบนิ อินดโิก แอรไ์ลน ์ (6E) 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก �-� 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี�ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั�ว 
ท่านละ 

วนัที�  09 – 16 ม.ค.  63 27,900 27,900 27,900 5,990 19,900 
วนัที�  30 ม.ค. - �� ก.พ. 63 27,900 27,900 27,900 5,990 19,900 
วนัที�  05 – 12 ก.พ.  63 27,900 27,900 27,900 5,990 19,900 
วนัที�  10 – 17 มี.ค.  63 27,900 27,900 27,900 5,990 19,900 
วนัที�  17 – 24 มี.ค.  63 27,900 27,900 27,900 5,990 19,900 
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง � ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ติดต่อสอบถาม ราคานี�รวมรายการทัวร ์ตั�วเครื�องบิน (ไม่รวมวีซ่าอนิเดีย) 

 

ราคานี�ไม่รวมค่าวีซ่าอนิเดีย ท่านละ �,��� บาท 
และคา่วีซ่าเนปาล ท่านละ 1,000 บาท 

ราคานี�ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์้องถิ�นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท/ท่าน/ทริป 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที�ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั�น 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเชค็ราคาอีกครั�ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 เงื�อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครั�งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน �� ท่านขึ �นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักลา่ว  
 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที�ของบรษิัทฯ ก่อนทุกครั�ง เพื�อเช็ค

ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทั�งไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่
รบัผิดชอบใดๆ ทั�งสิ �น 

3.  การชาํระค่าบรกิาร 
     �.� กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ ��,���.- บาท  
     �.� กรุณาชาํระค่าทวัรส์ว่นที�เหลือ ��-�� วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนค่าทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจาํ 
    �.� แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง �� วนั คืนค่าใชจ้่ายทั�งหมด 
    �.� แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง �� วนั เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ ��,��� บาท 
    �.� แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า �� วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ� เก็บคา้ใชจ้่ายทั�งหมด 
    �.� ยกเวน้กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที�ตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํที�พกัโดยตรง

หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเที�ยวบินพิเศษเช่น Extra 
Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํ หรือค่าทัวรท์ั�งหมดเนื�องจากค่าตั�วเป็นการเหมาจ่ายใน
เที�ยวบินนั�นๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึ �นไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจาํนวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนี�รวม 
1.  ค่าตั�วเครื�องบินไป-กลบั ชั�นประหยดั 
2.  ค่าโรงแรมที�พกัตามรายการที�ระบ ุ(สองท่านต่อหนึ�งหอ้ง) 
3.  ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการที�ระบ ุ
4.  ค่าอาหารและเครื�องดื�มตามรายการที�ระบ ุ
5.  ค่ารถรบัสง่และระหว่างนาํเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ
6.  ค่าประกันอุบัติ เหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซื �อประกนัการเดินทางสาํหรบัครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 



 

 

 เพิ�มเติมกบัทางเจา้หนา้ที�บรษิัทได ้** 
 - เบี �ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบี �ยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื�อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มีอายนุอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื�อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแห่ง + ภาษีนํ�ามนั  
8.  ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนี�ไม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. ค่าธรรมเนียมการยื�นขอวีซ่าอินเดียแบบออนไลน ์5 วนัทาํการ ท่านละ 1,800 บาท 
3. ค่าวีซ่าเขา้ประเทศเนปาล 3 วนัทาํการ ท่านละ 1,000 บาท 
4. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั�น ในกรณีที�นํ�าหนกัเกินกว่าที�สายการบินกาํหนด  

30 กิโลกรมั/ท่าน 1 สว่นเกินนํ�าหนกัตามสายการบินกาํหนด 
5. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง 
6. ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื�องดื�ม, ค่าอาหารที�สั�งเพิ�มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
7. ค่าอาหารที�ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
8. ค่าทาํใบอนญุาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
9. ค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม 2,000 บาท /ท่าน/ทรปิ 

 
หมายเหต ุ

1. บรษิัทฯ มีสิทธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน์ี � เมื�อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทาง

การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรือ
เสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อื�นๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที�ยวจะสิ �นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ�และจะไม่รบัผิดชอบ
ค่าบรกิารที�ท่านไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั�งสิ �น 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื�องมาจากมีสิ�งผิดกฎหมาย 
หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื�นๆ 



 

 

5. รายการนี �เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครั�งหนึ�ง หลงัจากไดส้าํรองที�นั�งบนเครื�อง และ
โรงแรมที�พกัในต่างประเทศเป็นที�เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี �อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี �คิดตามราคาตั�วเครื�องบินในปัจจุบนั หากราคาตั�วเครื�องบินปรบัสงูขึ �น บริษัทฯ สงวนสิทธิ�ที�จะปรบัราคา
ตั�วเครื�องบินตามสถานการณด์งักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี�ยนแปลง การบริการ
จากสายการบนิบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที�ใหบ้ริการ บรษิัทฯจะดาํเนินโดยสดุความสามารถที�จะจดับริการ
ทวัรอ์ื�นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้าํหรบัค่าบรกิารนั�นๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ�ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั�งสิ �นแทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบรษิัทฯ กาํกบัเท่านั�น 

9. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั�งสิ �น แต่ทั�งนี �ทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�
อื�นๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธิ�การจดัหานี �โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที�ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั�ง มิเช่นนั�น
ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั�งสิ �น  

 
สาํหรับผู้ที�มีความประสงคต์้องการขอยื�นวีซ่าอินเดียแบบออนไลน ์

เอกสารในการยื�นวีซ่าอินเดียสาํหรับผู้ที�ถือพาสสปอรต์ไทย 
�. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือสาํหรบัประทบัวีซ่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ อายใุชง้านเหลือ

ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสารบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใน
กรณีสญูหาย* 

�. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2x2 นิ �ว พื �นหลงัสีขาวเท่านั�น จาํนวน 1 ใบ เป็นรูปที�ถ่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านั�น รูป 
(หา้มสวมแว่นตาหรือเครื�องประดบั, ไม่ใส่ชุดขา้ราชการหรือเครื�องแบบใดๆ ไม่เป็นรูปสติ�กเกอรร์วมถึงหา้มใช้
รูปที�ถ่ายเองและปริ �นทเ์อง) 

�. แบบฟอรม์ 
*** เอกสารการยื�นขอวีซ่าอินเดียแบบออนไลน ์ 

สามารถรองรบัไฟลน์ามสกลุ JPG, PNG, PDF ขนาดไฟลไ์ม่เกิน 2MB 
!! สว่นไฟล ์WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไม่รองรบั กรุณาแปลงเป็น PDF ก่อนได ้ 

ขอ้ความหรือเนื �อหาตอ้งครบถว้นและมีความชดัเจนเท่านั�น *** 
 
 
 
 

สาํหรับผู้ที�มีความประสงคต์้องการขอยื�นวีซ่าเนปาล 



 

 

เอกสารในการยื�นวีซ่าเนปาลสาํหรับผู้ที�ถือพาสสปอรต์ไทย 
�. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือสาํหรบัประทบัวีซ่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ อายใุชง้านเหลือ

ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสารบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใน
กรณีสญูหาย* 

�. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2x2 นิ �ว พื �นหลงัสีขาวเท่านั�น จาํนวน 1 ใบ เป็นรูปที�ถ่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านั�น รูป 
(หา้มสวมแว่นตาหรือเครื�องประดบั, ไม่ใส่ชุดขา้ราชการหรือเครื�องแบบใดๆ ไม่เป็นรูปสติ�กเกอรร์วมถึงหา้มใช้
รูปที�ถ่ายเองและปริ �นทเ์อง) 

�. แบบฟอรม์ 
*** เอกสารในการยื�นวีซ่าเนปาลตอ้งใชเ้อกสารเป็นตวัจริงเท่านั�น *** 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 



 

 

 


