
 

 

รหสัทวัร  B2B2000455 
ทัวรอนิเดีย เนปาล The Four Holy Places 6 วัน 5 คนื (FD) 
พาราณสี | สังเวชนียสถาน สารนาถ | สถปูพทุธคยา | เวสาลี  
วัดป�ามหาวัน | เสาหนิพระเจาอโศกมหาราช | สังเวชนียสถาน กุสินารา 
สังเวชนียสถาน สวนลมุพินวีัน 
วิหารมหามายา | สระโบกขรณี | ลองเรือแมนํา้คงคา 

  
 



 

 

เสนทางการเดินทาง 
วันที ่1.  กรุงเทพฯ – พาราณสี – สังเวชนียสถาน สารนาถ (แสดงปฐมเทศนา)  สถูปเจาคันธี – พาราณส ี
วันที่ 2. พาราณสี – พุทธคยา – สถูปพุทธคยา (ตรัสรู) – พระมหาโพธิ์เจดีย 
วันที่ 3. พุทธคยา – เวสาลี – วัดป�ามหาวัน – เสาหินพระเจาอโศกมหาราช  – เมืองกุสินารา 
วันที่ 4. กุสินารา – สังเวชนียสถาน กุสนิารา (ปรินิพพาน) – เมืองลุมพินีวัน  
วันที่ 5. สังเวชนียสถาน สวนลุมพินีวัน (ประสูติ) – วิหารมหามายา – สระโบกขรณี – เสาพระเจาอโศก – เมือง

พาราณสี 
วันที่ 6. พาราณสี – ลองเรือแมนํ้าคงคา – กรุงเทพฯ 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ – พาราณสี – สังเวชนียสถานสารนาถ (แสดงปฐมเทศนา)  สถูปเจาคนัธี 
– พาราณส ี

09.00 น. คณะพรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 3 
เคานเตอร 2 ประต ู1-2 เคานเตอร สายการบินแอรเอเชีย (Air Asia) โดยมี
เจาหนาทีค่อยอํานวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระใหกบัทาน 

12.05 น. ออกเดินทางสู เมืองพาราณส ีโดยสายการบนิ แอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD108   
13.50 น. ถึงสนามบินพาราณส ี(Varanasi) ประเทศอินเดีย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 1 

ชั่วโมง 30 นาท)ี นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง จากนั้นนําทานไปยังเมือง
สารนาถ (Sarnath) นําชมสังเวชนียสถานแหลงที่ ๒ สารนาถ สถานที่แสดงปฐม
เทศนา นมัสการสถปูเจาคันธี (Chaukhandi Stupa) สถานที่พระพุทธเจาพบปจจัคคี
อีกครัง้หลงัจากตรัสรูแลว นํานมัสการธรรมเมขสถปู ที่เชื่อกันวาเปนสถานที่พระพุทธเจา
ทรงแสดงปฐมเทศนาหวัขอธรรมจกักัปปวตัตนสูตรทาํใหพระโกณฑัญญะบรรลุโสดาบัน
พระพทุธศาสนาจงึมีพระรตันตรัยครบ ๓ ประการ แลวนาํชมวหิารมูลคันธกุฏิหลงัใหม
ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาเลียนแบบคุปตะและจติรกรรมฝาผนงัเลา
เรื่องพทุธประวัตฝิมอืชางชาวญีปุ่�น แลวนําทานชมพิพธิภณัฑแหงเมืองสารนาถ  ชมหัว
เสาพระเจาอโศก ทาํเปนรูปสิงหบางทานอธบิายวาเปนสัญลักษณของศากยสิงหพระ
ราชวงศของพระพุทธเจา เสามฐีานบัวควํ่า มีบลัลังกสี่เหลี่ยมรอบสลักเปนรปูธรรมจกัร
และรูปชาง มา สงิหและโค แลวนําชมโบราณวัตถุทีข่ดุคนพบในบริเวณเมืองสารนาถและ
เมืองใกลเคียง อาทิเชน พระพทุธรูปศิลปะแบบคันธาระ แบบมถุรา แบบคปุตะ และ แบบ
ปาละ ฯลฯ แลวนําชมโบราณวตัถชุิ้นเอกของพิพิธภัณฑ พระพุทธรูปแบบคุปตะปาง
ปฐมเทศนา ทีค่นพบบริเวณใกลๆกับ มลูคันธกุฎ ีสถานที่จําพรรษาของพระพุทธเจา 
“อนึ่งศิลปะคุปตะไดรับการยกยองวามีความงดงามและสมบูรณแบบที่สุดในศิลปะอินเดีย
ทั้งมวลและเมอืงสารนาถยงัเปนศนูยกลางของโรงเรียนสกุลชางคุปตะ ที่อายุเกาแกถงึ 
๑,๔๐๐ ปมาแลว 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พกั  TRIDEV  หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 2 พาราณสี – พทุธคยา – สถปูพทุธคยา (ตรสัรู) – พระมหาโพธิ์เจดีย 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองคยา (Gaya) เมืองพทุธคยา สถานที่เชื่อกันวาเปนทีต่รัสรู ของ

พระพทุธเจาซึง่คนพบโดยนกัโบราณคดชีาวองักฤษ ชื่อ เซอร อเลกซานเดอร คนันิงแฮม 
เมื่อรอยกวาปกอนแลว  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
บาย นําทานนมัสการ สถปูพทุธคยา ทรงศิขระที่ไดรับการบูรณะใหมภายในประดิษฐาน

พระพทุธรูป “พระพทุธเมตตา” ปางมารวิชัย แลวนํานมัสการตนศรมีหาโพธิ์ที่ไดนาํพันธุ
มาปลกูตรงที่เชื่อกันวาเปนจดุทีพ่ระพุทธเจาประทับนัง่บาํเพ็ญเพียรจนตรัสรูสมโพธญิาณ 
แลวนําชม สตัตมหาสถาน สถานที่พระพทุธเจาเสวยวมิตุิสุขหลังจากตรัสรูแลวเจ็ดแหง 
แหงละสัปดาหรอบๆพุทธคยาเพื่อทบทวนความรูกอนที่จะเสด็จออกสั่งสอนผูคน อัน
ประกอบไปดวย 

1. เสด็จประทบับนพระแทนวชัรอาสน ใตตนศรีมหาโพธิพ์รอมเสวยวมิตุติสขุตลอด ๗ 
วัน ในสัปดาหที่ ๑ 

2. เสด็จประทับ ณ อนมิิสเจดีย ทรงยืนจองพระเนตรดตูนศรมีหาโพธิ ์โดยมิได
กระพริบพระเนตรตลอด ๗ วัน ในสัปดาหที ่๒ 



 

 

3. เสด็จประทับ ณ รตันจงกรมเจดีย ทรงนมิติจงกรมขึ้น แลวเสด็จจงกรมเปนเวลา ๗ 
วัน ในสัปดาหที่ ๓ 

4. เสด็จประทับ ณ รตันฆรเจดีย โดยเสด็จไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตนศรี
มหาโพธิ ์และประทบันั่งขดัสมาธิในเรือน 

    แกวซึ่งเทวดานิรมติถวาย ทรงพิจารณาพระอภิธรรม๗ วัน ในสัปดาหที่ ๔ 
5. เสด็จไปประทับนัง่ขดัสมาธิใตตนไทร อชปาลนิโครธ ซึง่เปนที่พกัของคนเลี้ยงแกะ 

ในสัปดาหที๕่ 
6. เสด็จไปประทับนัง่ขดัสมาธิใตตนจกิ มุจลินทร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตของตน

ศรมีหาโพธิ์ ในสัปดาหที ่๖ 
7. เสด็จไปประทับใตตนเกด ราชายตนะ ประทับนั่งเสวยวมิตุิสุขตลอด ๗ วัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทานชม พระมหาโพธิ์เจดีย (Mahabodhi Temple) อนุสรณสถานแหงการตรัสรู
ของพระสัมมาสมัพุทธเจา ภายในประดิษฐานพระพทุธเมตตาพระพุทธรูปที่รอดจากการ
ถูกทําลายจากพระเจาศศางกา พระพุทธ รูปองคนี้เปนพระพุทธรูปปางมารวชิัยแบบ
ศิลปะปาละ เปนที่เคารพศรัทธาของชาวพทุธทั่วโลก จากนั้นนาํทานชมศิลปะอินเดียสมัย
พระเจาอโศกอายกุวา ๒,๒๐๐ ป ชมเสาพระเจาอโศกที่ทรงใหสรางเพือ่ประกาศศาสนา
และถวายเปนพุทธบูชาแกสงัเวชนียสถาน ชมประตูโทรณะที่สลัก เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธ
ประวัต ิแลวชมสถูปและภาพสลักอดตีพระพุทธเจาศิลปะสมัยปาละอายุราว ๑,๒๐๐ ป 
“สมัยปาละเปนชวงที่พุทธศาสนารุงเรืองแผขยายอยูในอินเดียภาคเหนือโดยมศีูนยกลาง
อยูที่มหาวิทยาลัยนาลันทา รฐัพิหารตามหลกัฐานการบันทกึจดหมายเหตกุารณเดินทาง



 

 

มาสืบทอดพุทธศาสนาของหลวงจีนเหี้ยนจงั (พระถังซมัจัง๋) และหลวงจีนอี้จงิ จาก
ประเทศจีน” ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางกลบัสูที่พัก 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า 
ที่พกั เดินทางเขาสูที่พกั TATHAGAT  หรอืเทียบเทา 

วันที่ 3 
พุทธคยา – เวสาล ี– วัดป�ามหาวัน – เสาหนิพระเจาอโศกมหาราช  – เมืองกุสิ
นารา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองเวสาลี (Vaishali) (ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 4-5 ชัว่โมง) 

นําทานชมเมืองหลวงของอาณาจักรวชัชี หนึ่งในสิบหกแควนของชมพูทวีปในสมัยโบราณ 
เมืองนี้มชีื่อหลายชื่อคือ ไพสาลี ไวสาลี และเมอืงนี้เปนศูนยกลางการเผยแพรพทุธศาสนา
ที่สําคัญแหงหนึง่ รวมทัง้เปนทีก่ําเนิดของพระมหาวีระศาสดาของศาสนาเชนและที่เปน
ตนกําเนิดของการทํานํ้ามนตในพทุธศาสนา เนื่องจากไดเกิดทพุิกขภัยรายแรงทัว่เมืองเว
สาลีมคีนตายมากมาย กษตัริยลิจฉวีจงึไดนมินตใหพระพุทธเจาไดมาโปรดชาวเมอืง 
พระพทุธเจาจงึนําเหลาภกิษุ ๕๐๐ รูป เดินทางไปโปรดที่เมืองไวสาลี พรอมทัง้ไดมกีาร
ประพรมนํา้มนตทั่วทั้งเมือง นําทานเที่ยวชม วัดป�ามหาวัน ชมเสาอโศกทีส่มบรูณทีสุ่ด
และงดงามที่สดุของอนิเดีย เมอืงเวสาลมีีความสําคัญมาตัง้แตสมัยกอนพุทธกาล โดย
เปนเมืองหลวงแหงแควนทีม่คีวามเจริญรุงเรืองมากแควนหนึ่งในบรรดา ๑๖ แควนของ
ชมพทูวปี มีการปกครองดวยระบบสามคัคีธรรมหรือคณาธปิไตย ที่สามารถเรียกไดวา
เปนการปกครองแบบประชาธิปไตยระบบหนึ่ง คือไมมีพระมหากษตัริยเปนประมขุทรง
อํานาจสิทธิ์ขาด มีแตผูเปนประมขุแหงรฐัซึง่บริหารงานโดยความเหน็ชอบจากรฐัสภา ซึง่
จะประกอบไปดวยเหลาสมาชกิจากเจาวงศตาง ๆ ซึ่งรวมเปนคณะผูครองแควน ในคมัภรี
พระพทุธศาสนากลาววาเจาวงศตางๆ มถีงึ ๘วงศ และในจํานวนนีว้งศเจาลิจฉวีแหงเว
สาลีและวงศเจาวิเทหะแหงเมอืงมถิิลาเปนวงศที่มีอทิธิพลที่สุด ในสมัยพทุธกาล
พระพทุธเจาเคยเสด็จมาที่เวสาลหีลายครั้ง แตละครัง้จะทรงประทับทีกู่ฏาคารศาลาป�า
มหาวันเปนสวนใหญ พระสูตรหลายพระสตูรเกิดขึ้นที่เมืองแหงนี้ และทีกู่ฏาคารศาลา
นี่เองที่เปนที่ๆ พระพุทธองคทรงอนุญาตใหพระนางมหาปชาบดีโคตมีเถร ีพระนานาง
ของพระพุทธองค พรอมกับบรวิาร สามารถอปุสมบทเปนภกิษุณีไดเปนครั้งแรกในโลก 
และในการเสด็จครัง้สดุทายของพระพุทธองค พระองคไดทรงรับสวนมะมวงของนางอมั
พปาลี นางคณกิาประจําเมืองเวสาลี ซึ่งนางไดอุทิศถวายเปนอารามในพระพุทธศาสนา 
พระพทุธองคไดทรงจําพรรษาสดุทายที่เวฬวุคาม และไดทรงปลงอายุสังขารที่ปาวาล
เจดีย และเมื่อหลังพุทธปรินิพพานแลวได ๑๐๐ ป ไดมกีารทําสังคายนาครัง้ที่ ๒ ณ 
วาลกิาราม ซ่ึงทัง้หมดลวนอยูในเมืองเวสาล ี



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน 
บาย นําทานเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศสู เมืองกุสินารา (Kushinagar) ซึ่งเปนสถานที่

ปรินิพพานของพระพทุธเจา 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า 
ที่พกั นําทานเดินทางเขาสูที่พกั OM RESIDENCY HOTEL หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 4 กุสินารา – สงัเวชนียสถานกสุินารา (ปรินพิพาน) – เมืองลุมพินวีัน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมสังเวชนียสถานแหลงที ่๔ กสุินารา ในสมัยพทุธกาลเปนเมืองเอกหน่ึงในสอง

ของแควนมัลละ อยูตรงขามฝم�งแมนํ้าคูกับเมืองปาวา เปนทีต่ัง้ของสาลวโนทยานหรือป�า
ไมสาละ ที่พระพทุธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานและเปนสถานทีถ่วายพระเพลงิ
พระพทุธเจา “สาลวโนทาย” สถานที่เสด็จดับขนัธปรินิพพาน มีชือ่เรียกในทองถิ่นวา มา



 

 

ถากุนวะระกาโกฏ (Matha-Kunwar-Ka-Kot) ซึ่งแปลวา ตําบลเจาชายสิ้นชพี 
ปรากฏตามคัมภีรวา เมืองนี้เคยเปนที่ปรินิพพานของพระพทุธเจาพระนามวาผุสสะ เปนที่
เกิดบําเพ็ญบารมีของพระ โพธิสัตวหลายครัง้ เคยเปนราชธานีนามวากุสาวดีของพระเจา
มหาสุทัสสนจักรพรรดิ นาํทานนมัสการอนุสรณสถานที่สําคัญคอื มหาปรนิิพพานสถปู 
(Parinirvana Stupa) ซึง่พระเจาอโศกมหาราชสรางไวและบรรจพุระบรมสารีรกิธาต ุ
วิหารปรินิพพานซึง่เปนทีป่ระดิษฐานพระพุทธรูปปางปรินพิพานอยูภายในและมีซากศา
สนสถานโบราณโดยรอบมากมาย จากนั้นนําทานนมัสการสถานที่ถวายพระเพลิง
พระพทุธเจาที่มกฎุพันธเจดีย แลวนํานัง่สมาธิที่วหิารพระรูปพระพทุธไสยาสน มีจารกึ
กําหนดอายุเกาแกกวา ๑,๔๐๐ป แสดงตอนเสด็จปรินพิพาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
บาย นําทานเดินทางสู เมืองลุมพินี (Lumbini) (ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 4-5 ชัว่โมง) 

ซึ่งเปนสถานที่ประสตูิของพระพทุธเจา 
*** โปรดเตรียมหนงัสือเดนิทางตดิตวัไว เพือ่ประทับตราออกจากประเทศอินเดีย
เขาสูประเทศเนปาล *** 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั ZAMBALA หรือเทียบเทา 

วันที่ 5 
สังเวชนียสถานสวนลุมพินีวัน (ประสตูิ) – วหิารมหามายา – สระโบกขรณี – เสา
พระเจาอโศก – เมืองพาราณส ี

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชม สังเวชนียสถานแหลงที่ ๓ สวนลมุพินีวัน เปนสถานที่พระนางสิรมิหามายา

ประสตูิเจาชายสิทธตัถะกมุาร เมื่อวันศกุร วันเพ็ญเดือน ๖ ปจอ กอนพทุธศกัราช ๘๐ป 



 

 

ซึ้งภายในบริเวณมวีิหารมหามายา สระโบกขรณ ีและเสาพระเจาอโศกทีม่ขีนาดความ
สูง ๒๒ ฟตุ ๔ นิ้วและมีขอความจารึกเปนหลักฐานวา “ณ ที่นีค่ือ สถานที่ประสูตขิอง
เจาชายสิทธตัถะ และพระเจาอโศกเสด็จมาบูชาในปที่ ๒๐ แหงรัชกาลของพระองค” 
(ประมาณพทุธศตวรรษที่ ๓ ) ปจจุบันลุมพินวีนัไดรับการบูรณะและมถีาวรวัตถุสําคัญที่
ชาวพุทธนิยมไปสักการะ คือ “เสาหินพระเจาอโศกมหาราช” ที่ระบวุาสถานที่นี้เปน
สถานทีป่ระสตูิของเจาชายสิทธตัถะ นอกจากนี้ยังม ี“วหิารมายาเทวี” ภายในประดิษฐาน
ภาพหนิแกะสลักพระรูปพระนางสิรมิหามายาประสตูิพระราชโอรส โดยเปนวิหารเกามี
อายุรวมสมัยกับเสาหินพระเจาอโศก ปจจุบันทางการเนปาลไดสรางวหิารใหมทับวิหาร
มายาเทวหีลังเกา และไดขดุคนพบศิลาจารกึรปูคลายรอยเทา สันนิษฐานวาเปนจารึก
รอยเทากาวที่เจ็ดของเจาชายสิทธตัถะที่ทรงดาํเนินไดเจด็กาวในวันประสตูิ ปจจุบนัลุมพนิี
วันอยูในเขตประเทศเนปาล ตดิชายแดนประเทศอินเดียทางเหนือเมอืงโคราฆปรุะ หาง
จากเมืองติเลาราโกต (หรอื นครกบิลพัสดุ) ทางทศิตะวันออก ๑๑ กิโลเมตร และหางจาก
สิทธารถนคร (หรือนครเทวทหะ) ทางทศิตะวนัตก๑๑กิโลเมตร ซึง่ถกูตองตามตาํรา
พระพทุธศาสนาที่กลาววาลมุพินวีันสถานที่ประสูตติั้งอยูระหวางเมืองกบิลพัสดุและเมือง
เทวทหะ ปจจบุันลุมพินีวนัมีเนื้อที่ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร ทางการเรียกสถานที่นีว้า รุมมิน
เด มีสภาพเปนชนบท มผีูอาศัยอยูไมมากมีสิ่งปลูกสรางเปนพทุธสถานเพียงเล็กนอย แต
มีวดัพทุธอยูในบริเวณน้ีหลายวัด รวมทั้งวดัไทยลุมพินี ลมุพินวีันไดรับการยกยองจาก
องคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกประเภทมรดกทางวัฒนธรรมตัง้แตป พ.ศ.๒๕๔๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน 



 

 

บาย นําเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศสูเมืองพาราณส(ีVaranasi) สถานทีแ่สดงปฐมเทศนา 
(ใชเวลาเดนิทางโดยประมาณ 6 – 7  ชัว่โมง)         

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า 
ที่พกั นําทานเดินทางเขาสูที่พกั TRIDEV หรอืเทียบเทา 

วันที่ 6 พาราณสี – ลองเรือแมนํ้าคงคา – กรงุเทพฯ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานสมัผัสกับความหลากหลายของผูคนและทีแ่มนํ้าคงคาที่ชาวฮินดูเชือ่วาเปน

สถานทีศ่กัดิ์สทิธิ์เน่ืองจากเปนจดุทีตุ่มหู ของพระศวิะตกอยูใตแมนํา้แหงนี้ ในทางพุทธ
ศาสนาเองเชื่อกันวาเปนสถานที่ไดนาํพระอฐัิของพระพทุธเจามาลอยอังคารที่แมนํา้แหงนี้
ดวย ใหทานไดลองเรอืเพื่อไปถวายกระทงเปนพุทธบูชา ณ ที่นี่เองทานจะไดสมัผัสวถิีชีวติ
ของชาวฮินดูซึง่จะมาอาบนํา้ ดื่มนํ้ารวมทั้งทานํ้าที่นี ่** ขอสงวนสทิธิป์รบัเปลี่ยน
โปรแกรม กรณทีี่ไมสามารถลองเรือได**  ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางสูสนามบิน
พาราณสี 

14.20 น. ออกเดินทางกลับสูกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินแอรเอเชีย (Air Asia) 
เที่ยวบินที่ FD109 

18.50 น. ถึงสนามบินดอนเมือง กรงุเทพมหานคร โดยความสวัสดิภาพ 
 

 

 

ราคาแนะนําเริ่มตนเพยีง 
The Four Holy Places 

อินเดีย เนปาล 6 วัน 5 คนื โดยสายการบนิแอรเอเชีย(FD) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพกั 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป  
(เสรมิเตยีง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป 
(ไมเสรมิเตยีง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
ทานละ 

7 - 12 ก.พ. 63 19,900 19,900 19,900 10,900 3,900 

6 - 11 มี.ค. 63 19,900 19,900 19,900 11,900 3,900 

20 - 25 มี.ค. 63 19,900 19,900 19,900 11,900 3,900 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมดัจําทานละ 10,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงนิ

มดัจําแลวเทานั้น 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทาํ

การจองควิยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทั
ขออนุญาติยกเลกิการจองทวัรโดยอตัโนมตั ิ

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจดัเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยูตางจังหวดั) ใหทาน

ตดิตอเจาหนาที่ กอนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที ่
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมขีั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบคุคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อ
ประกอบการตดัสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสูงอาย,ุ 
มีโรคประจําตวั หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ตดิตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมคีวามจาํเปนตองดแูลคณะทวัรทัง้หมด 

 
อัตราคาบริการนี้รวม 
1  คาตัว๋เครือ่งบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณมีีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจาํนวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบคุคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบตัิเหตคุุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 

บาท  



 

 

 คารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุัติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตาม
เงื่อนไขกรมธรรม) 

 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเรื่องสขุภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบรษิัทได  

 เบี้ยประกันเริม่ตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบี้ยประกันเริม่ตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายตุั้งแตแรกเกิด ถงึ 85 ป **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบตัิเหต ุ1.5 ลานบาท] 
8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% (เฉพาะคาบริการ) 
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตวั อาทิเชน คาเครือ่งดืม่ที่สัง่พิเศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรดี, 

คาธรรมเนียมหนังสอืเดินทาง, คานํา้หนกัเกินจากทางสายการบินกําหนด, คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตวั, คากระเป�าเดินทางหรือของมี
คาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมนํา้มันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทาน

เอง 
5. คาทาํใบอนญุาตทีก่ลับเขาประเทศของคนตางชาตหิรือคนตางดาว 
6. คาธรรมเนียมวีซาประเทศอินเดีย และเนปาล (ประมาณ 3,000 บาท ชาํระพรอมเงิน

มดัจํา) 
7. คาทปิพนกังานขบัรถ และไกดทองถิ่น 2,000 บาท 
 
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษิัทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมตัิวีซาหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบรษิัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 

 



 

 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวซีาและการยื่นวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทตู มใิชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารทีด่ีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทตูงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกบัทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน 
ซึ่งบางสถานทตูใชเวลาในการพิจารณาวีซาทีค่อนขางนานและอาจไมสามรถดงึเลม
ออกมาระหวางการพิจารณาอนมุตัิวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศกึษาหรอืทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศทีต่นพํานกัหรือศึกษาอยูเทานั้น 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริม่เดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํา่กวา 6 เดอืน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทาํหนงัสอืเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเลมเกา ใหกบัทางบริษทัดวย เนื่องจากประวตัิการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคาํรองขอวีซา และจํานวนหนา
หนังสือเดินทาง ตองเหลอืวางสําหรับตดิวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษัทฯ จะไม
รับผดิชอบตอปกหนงัสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอรต ถอืเปนหนงัสือของทางราชการ 
ตองไมมีรอยฉกีขาด หรือ การขดีเขียน หรือ แตงเตมิใดๆ ในเลม 

 
 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชาํระเงินมัดจาํคาตัว๋เครือ่งบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามดัจําตั๋วเครื่องบิน ซึง่มี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เครือ่งบินทาํการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบรษิัทขอสงวน
สิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะนัง่ตองมี
คุณสมบัตติรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มรีางกายแขง็แรง และ
ชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณทีี่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตู
ฉุกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใชผูทีม่ีปญหาทางดานสขุภาพและ



 

 

รางกาย และอํานาจในการใหทีน่ั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เชค็อินสายการ
บิน ตอนเวลาที่เชค็อินเทานั้น 

 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทัง้หมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดนิทางและมผีล

ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจาํนวนที่ บรษิัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจาก
เกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบรษิัทตอง
นําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บรษิัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะตอไปแตทั้งนีท้าน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคนืไดคอื คาธรรมเนียมในการมดัจําตัว๋ และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที ่สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรบัการอนมุตัวิีซาจากทางสถานทตู (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทวัรหรือมดัจํามาแลว ทางบริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจรงิ เชน คาวีซา
และคาบรกิารย่ืนวีซา / คามัดจาํตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครือ่งบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว) คาสวนตางในกรณีทีก่รุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณวีีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การไมคืนคาทวัรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที ่ไมวาเหตผุลใดๆตามทางบรษิัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทวัรทัง้หมด 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทาํใหหองพักแบบ

หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง 
(Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกบั 1 เตียงพบัเสริม 



 

 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มอีุณหภมูิ
ตํ่า 

3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมอืงเพือ่ใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มขีนาดกะทัดรัตและไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
นั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลกัษณะแตกตางกัน 

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอยืน่วซีาอินเดียแบบออนไลน 
เอกสารในการยื่นวซีาอินเดียสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทบัวีซา
อยางนอย 2 หนา อายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดอืน นับจากวันเดินทาง *กรุณา
ถอดปก Passport กอนสงเอกสารบริษัทจะไมรับผิดชอบในกรณีสูญหาย* 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 2x2 นิว้ พืน้หลังสีขาวเทานั้น จาํนวน 1 ใบ เปนรปูที่
ถายจากรานถายรูปเทานั้น รูป (หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ, ไมใสชดุ
ขาราชการหรือเครื่องแบบใดๆ ไมเปนรูปสติก๊เกอรรวมถงึหามใชรูปที่ถายเอง
และปริ้นทเอง) 

3. แบบฟอรม 
*** เอกสารการยื่นขอวีซาอินเดียแบบออนไลน  
สามารถรองรับไฟลนามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไฟลไมเกิน 2MB 
!! สวนไฟล WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไมรองรบั กรุณาแปลงเปน PDF กอนได  
ขอความหรือเนื้อหาตองครบถวนและมคีวามชดัเจนเทานั้น *** 

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอยืน่วซีาเนปาล 
เอกสารในการยื่นวซีาเนปาลสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทบัวีซา
อยางนอย 2 หนา อายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดอืน นับจากวันเดินทาง *กรุณา
ถอดปก Passport กอนสงเอกสารบริษัทจะไมรับผิดชอบในกรณีสูญหาย* 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 2x2 นิว้ พืน้หลังสีขาวเทานั้น จาํนวน 1 ใบ เปนรปูที่
ถายจากรานถายรูปเทานั้น รูป (หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ, ไมใสชดุ



 

 

ขาราชการหรือเครื่องแบบใดๆ ไมเปนรูปสติก๊เกอรรวมถงึหามใชรูปที่ถายเอง
และปริ้นทเอง) 

3. แบบฟอรม 
*** เอกสารในการยื่นวีซาเนปาลตองใชเอกสารเปนตวัจรงิเทานั้น *** 

 
 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 
 
 



 

 

 


