
FT-GAY FD04C     Page 1 of 14 

 

 

 

 
 

 

รหัสโปรแกรม : 25350 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

  



FT-GAY FD04C     Page 2 of 14 

 

 

**ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการด าเนินการย่ืนขอ E Visa ประเทศอนิเดียใหก้บัผูร่้วมเดินทางเท่านั้น ยกเวน้แต่ผูร่้วมเดินทางมีวีซ่าปี** 

วนัแรก สนามบินดอนเมือง-สนามบินคยา-บา้นนางสุชาดา-แม่น ้าเนรญัชรา-วดัไทยพทุธคยา-มหาเจดียพ์ทุธคยา-ตน้พระศรีมหา

โพธ์ิ 

05.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานดอนเมือง บริเวณผูโ้ดยสารขาออก อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 2 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ 

Air Asia (FD) เจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิรบับตัรโดยสาร (แนะน าให ้

โหลดของทีไ่ม่จ าเป็นลงใตท้อ้งเครื่องเนื่องจากเจา้หนา้ทีอ่ินเดยีตรวจอย่าเขม้งวด 

**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้น

เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาท ี

08.20 น.  บินลดัฟ้าสู่ เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD122 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 

ชัว่โมง 20 นาท ี(ไม่มบีริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

10.10 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองคยา ประเทศอินเดีย (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าไทย 1.30 ช.ม.กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลา

ทอ้งถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ 

 น าท่านเดินทางสู่ พทุธคยา พทุธสงัเวชนียสถาน ที่ส  าคญัที่สุด 1 ใน 4 สงัเวชนียสถาน และถอืว่าเป็นสถานที่ศกัดิ์สทิธ์ิของ

ชาวพทุธทัว่โลก 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรือ หอ้งอาหารในโรงแรม 

 จากนัน้น าท่าน เดนิทางสู่ บา้นนางสุชาดา เป็นธิดาของ เสนียะ ( เสนานิกุฏุมพ)ี ผูม้ทีรพัยซ์ึง่เป็นนายใหญ่แห่งชาวบา้นเสนา

นิคม ต าบลอรุุเวลา เมือ่อายุย่างเขา้สู่วยัสาวนางไดท้ าพธีิบวงสรวงต่อเทพยดาที่สงิสถติ ณ ตน้ไทรใหญ่ตน้หนึ่งใกลบ้า้นของ

นาง โดยไดต้ ัง้ปณิธานความปรารถนาไว ้2 ประการ คือ 

           1.ขอใหข้า้พเจา้ไดส้ามทีีม่บีญุ มทีรพัยส์มบตั ิและมชีาตสิกุลเสมอกนั  

          2.ขอใหข้า้พเจา้มบีตุรคนแรกเป็นชาย 

 เมือ่ความปรารถนาส าเร็จสมบูรณ์ นางไดท้ าพลกีรรมบวงสรวงสงัเวยเทพยดาดว้ยขา้วมธุปายาส ในวนัขึ้น ๑๕ ค า่ เดอืน ๖ 

   น าท่านชมววิ ริมสองฝัง่ แม่น ้าเนรญัชรา แม่น า้ส าคญัในพทุธประวตัิ ชาวบา้นแถบนัน้เรียกว่า “ลลิาจนั” มาจากค าสนัสกฤต

ว่า “ไนยรญัจนะ” แปลว่า แม่น า้ทีม่สีใีสสะอาด แม่น า้ท ัง้สายกวา้งราว ๑ กิโลเมตร ในสมยัพทุธกาล แม่น า้เนรญัชราไหลผ่าน

แควน้มคธ ณ ต าบลอุรุเวลาเสนานิคม ซึ่งตัง้อยู่บนลุ่มแม่น า้เนรญัชรา อนัเป็นภูมสิถานที่สงบน่ารื่นรมย ์พระมหาบุรุษทรง

เลอืกที่แห่งนี้ เป็นที่บ  าเพญ็เพยีร ทรงประทบัอยู่ ณ ที่นี้  นานถงึ ๖ ปี พระมหาบุรุษทรงบ าเพญ็ทุกรกิริยาและเปลี่ยนมาทรง

ด าเนินในมชัฌมิาปฏปิทา จนไดต้รสัรูอ้นุตรสมัมาสมัโพธิญาณภายใตต้น้พระศรีมหาโพธิ ณ ริมฝัง่แม่น า้เนรญัชราแห่งนี้ 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัไทยพทุธคยา เป็นวดัไทยแห่งแรกในประเทศอนิเดีย เร่ิมก่อสรา้งมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2500 มเีนื้อที่

ราว 12 ไร่ ตัง้อยู่บริเวณพทุธคยา อยู่ห่างจากองคเ์จดียพ์ทุธคยาประมาณ 500 เมตร เป็นวดัที่อยู่ในความดูแลและอุปถมัภ์

ของรัฐบาลไทย พระอุโบสถของวดัไทยพุทธคยาจ าลองแบบมาจากวดัเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร  

กรุงเทพมหานคร ซึง่ไดช้ื่อว่าเป็นสถาปตัยกรรมของสมยัรตันโกสนิทรท์ีด่ีทีสุ่ดแห่งหนึ่ง ซึง่การจ าลองแบบจนดูเหมอืนนี้ไม่ใช่

เฉพาะภายนอก แต่ยงัมภีายในที่เหมอืนกนัดว้ย เช่น องคพ์ระประธานที่เป็นพระพทุธชินราช แกลประตู แกลหนา้ต่าง เป็น

ตน้   

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ มหาเจดียพ์ทุธคยา เจดียพ์ทุธคยาหรือพระมหาโพธ์ิเจดยี ์คืออนุสรณ์สถานแห่งการตรสัรูข้องพระ

สมัมาสมัพทุธเจา้ มลีกัษณะเป็นเจดียส์ี่เหลีย่มทรงสูง เป็นสถาปตัยกรรมและศิลปะแบบอินเดีย สูงประมาณ 170 ฟุต แบ่ง
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ออกเป็น 2 ชัน้ ช ัน้แรกประดิษฐานพระพทุธเมตตา พระพทุธรูปปางมารวชิยัศิลปะปาละ เป็นพระพทุธรูปใหญ่หนึ่งเดียวใน

เจดียท์ี่ไม่ถูกท าลายจากกษตัริยช์าวฮินดูในสมยัที่มกีารกวาดลา้งพระพุทธศาสนาในอินเดีย  ส่วนชัน้ที่ 2 ประดิษฐานพระ

พทุธปฏมิาปางประทานพร บริเวณโดยรอบเจดียม์เีจดียบ์ริวารลอ้มอยู่ท ัง้ 4 ทศิ เดิมเจดียพ์ทุธคยาเป็นวหิารขนาดไม่ใหญ่

นกั ต่อมาในปี พ.ศ.674 พระเจา้หุวชิกะทรงบูรณะเพิ่มเติมใหม้ขีนาดใหญ่กว่าเดิม ในปจัจุบนัเจดียพ์ทุธคยาถอืเป็นแลนด์

มารค์ของกลุ่มพทุธสถานพทุธคยา  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ดา้นหลงัมหาเจดีย ์ท่านจะพบกบั ตน้พระศรีมหาโพธ์ิ คือตน้

โพธ์ิที่พระพทุธเจา้ประทบัในช่วงเวลาตรสัรู ้เป็นพนัธุไ์มท้ี่เป็นที่เคารพนบัถอืของพทุธศาสนิกชนมาตัง้แต่สมยัพทุธกาล ตน้

พระศรีมหาโพธ์ิมที ัง้หมด 4 ตน้ 

-ตน้แรกคือตน้ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัรูซ้ึง่ตายลงในสมยัของพระเจา้อโศกมหาราช 

-ตน้ทีส่องคือตน้ทีแ่ตกหน่อออกมาจากตน้แรกและไดถู้กท าลายลงในสมยัพระเจา้สาสงัการ กษตัริยฮ์นิดู 

-ตน้ที่สามคือตน้ที่แตกหน่อออกมาจากตน้แรกและไดต้ายลงเพราะขาดการบ ารุงดูแล เนื่องจากเป็นช่วงพระพทุธศาสนาใน

ประเทศอนิเดยีเสือ่มโทรม 

-ตน้ที่ 4 คือตน้ศรีมหาโพธ์ิตน้ปจัจุบนัที่แตกหน่อมาจากตน้ที่ 3 ไดร้บัการบ ารุงดูแลหน่อโดยเซอรค์นันิงแฮม หวัหนา้คณะ

ส ารวจพทุธศาสนสถานในช่วงทีอ่นิเดยีเป็นอาณานิคมขององักฤษ ปจัจบุนัมอีายุ 138 ปี 

ใตต้น้พระศรีมหาโพธ์ิเป็นที่ประดิษฐานของพระแท่นวชัรอาสน ์พระแท่นที่พระเจา้อโศกมหาราชทรงสรา้งขึ้นเพื่อบูชาสถานที่

บ  าเพญ็เพยีรของพระพทุธเจา้ ตวัแท่นท าจากทองมคีวามยาว 7 ฟตุ สลกัเป็นรูปเพชร พญาหงส ์และดอกมณฑารพสลบักนั 

พระและพุทธศาสนิกชนนิยมไปสกัการะ สวดมนต ์หรือนัง่ท าสมาธิอยู่รอบๆ บริเวณตน้พระศรีมหาโพธ์ิและพระแท่นวชัร

อาสนแ์ห่งนี้ 

ค า่     บริการอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Bodhagaya Regency Hotel ระดบั4*หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสอง คยา-เมืองราชคฤห-์เขาคิชฌกูฏ-วดัเวฬวุนั-มหาวิทยาลยันาลนัทา-พระพทุธรูปองคด์ า 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองราชคฤห ์นครหลวงแห่งแควน้มคธ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) น าท่านเดินทางขึ้น 

เขาคิชฌกูฏ หนึ่งในเบญจคีรี ชมววิทิวทศันท์ี่สวยงาม นมสัการ ถ า้พระโมคคลัลา ชม ถ า้พระสารีบุตร สถานที่ที่พระสารี

บตุรส าเร็จเป็นพระอรหนัต ์ชม กุฏขีองพระอานนท ์นมสัการ มลูคนัธกุฏ ีสถานทีป่ระทบัของพระพทุธเจา้ ไหวพ้ระสวดมนต์

ที่ยอดเขาคิชกูฎ จากนัน้น าท่านชม วดัชีวกมัพวนั โรงพยาบาลสงฆแ์ห่งแรกของโลกและน าท่านเดินทางสู่ วดัเวฬวุนาราม

มหาสงัฆยิกาวาส (วดัเวฬวุนั) วดัแห่งแรกในพระพทุธศาสนา และเป็นสถานทีแ่สดงโอวาทปาฏโิมกขแ์ก่พระอริยสงฆ ์1,250 

องค ์มสีถูปทีบ่รรจพุระอฐัธิาตขุองพระโมคคลัลานะและพระอญัญาโกญฑญัญะ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรือ หอ้งอาหารในโรงแรม 

บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ มหาวิทยาลยันาลนัทา มหาวทิยาลยัที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นศูนยก์ารศึกษาในสมยัพทุธกาล ต่อมา

ในปีพ.ศ. 1742 กองทพัมสุลมิเติรกสไ์ดย้กทพัมารุกรานรบชนะกษตัริยแ์ห่งชมพูทวปีฝ่ายเหนือ กองทพัมสุลมิเติรกสไ์ดเ้ผา

ผลาญท าลายวดัและปูชนียสถานในพทุธศาสนาลงแทบทัง้หมด และสงัหารผูท้ี่ไม่ยอมเปลีย่นศาสนา นาลนัทามหาวหิารก็ถูก

เผาผลาญท าลายลงในช่วงระยะเวลานัน้ ว่ากนัว่าไฟที่ลุกโชนเผานาลนัทานานถงึ 3 เดอืนกว่าจะเผานาลนัทาไดห้มด จากนัน้

น าท่านเดนิทางไปนมสัการ พระพทุธรูปองคด์ า เป็นพรพทุธรูปโบราณที่แกะสลกัจากหนิสดี า หนา้ตกักวา้ง ๖๐ นิ้ว พระเกตุ

ทรงดอกบวัตูม ปางสมาธิ องคุลขีองพระหตัถข์วาทัง้หมดชี้ลงธรณี แมพ้ระนาสกิจะหกับิ่นไป  แต่ก็ยงัทรงความงดงามอยู่
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มิไดจ้ืดจาง เหลือรอดจากการถูกทุบท าลายจากคนศาสนาอื่น และยงัมีสภาพที่ค่อนขา้งมบูรณ์  มีค าบอกเล่าถึงความ

ศกัดิ์สิทธ์ิของพระพุทธรูปองคน้ี์ว่าเร่ิมจากชาวบา้นอินเดีย การบนบานศาลกล่าวขอพรจากพระพุทธรูปศกัดิ์สิทธ์ิของชาว

อนิเดยีนัน้ เป็นไปในลกัษณะเดียวกบัคนไทย เวลาลูกไม่สบาย ก็พากนัเอาน า้มนัเนยมาทาที่องคท่์านก่อน แลว้ลูบเอาน า้มนั

เนยนัน้กลบัมาทาตวัลูก ท าใหลู้กหายเจ็บป่วย หายงอแง กินขา้วได ้อว้นทว้นสมบูรณ์ จนหลายคนขนานนามท่านว่า หลวง

พ่อน า้มนั 

ค า่      บริการอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Nalanda Regency Hotel ระดบั 4*หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสาม นาลนัทา-เมืองเวสาล-ีวดัป่ามหาวนั-เมืองกสุนิารา 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวสาลี  คืออาณาจกัรหนึ่งของวชัชี หนึ่งใน 16 แควน้ ของชมพูทวปี เรียกกนัหลายชื่อว่า ไวสาล ีไพ

สาล ีหรือเวสาลี  เนื่องจากในครัง้นัน้กรุงเวสาวเีกิดฝนแหง้ ขา้วกลา้ตายเพราะถูกแดดเผาคนยากจนอดตาย ศพเกลื่อน

กลาดทัว่พระนคร อมนุษยไ์ดก้ลิน่ซากศพก็พากนัเขา้มาในพระนครผูค้นตายเพิ่มขึ้น เหล่าเจา้ลจิฉวไีดย้นิมาว่าพระพทุธเจา้

เสด็จอุบตัิขึ้นแลว้ในโลก พระผูม้พีระภาคเจา้นัน้ทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชนเ์กื้อกูลแก่ปวงสตัวท์รงมอีานุภาพมาก หาก

พระงคท์รงเสด็จมาโปรด ภยัทุกอย่างก็จกัสงบไปจึงส่งเจา้ลจิฉวี ชื่อ มหาล ิซึ่งเป้นผูท้ีพระเจา้พิมพิสารโปรดปรานและ

อ ามาตยผ์ุห้นึ่งเดินทางไปขอรอ้งพระเจา้พมิพสิารใหก้ราบทูลอาราธนาพระพทุธองคเ์สด็จไปกรุงเวสาลี  พระบรมศาสดาทรง

พจิารณา หากไดต้รสัรตันสูตรในกรุงเวสาลนีอกจากความเดอืดรอ้นจกัสงบลงมหาชนชาววชัชีเมือ่ไดฟ้งัพระสูตรนี้แลว้จกัได ้

บรรลุมมรรคผล จ านวนมากจงึทรงร าค ากราบทูลเชญิของพวกเจา้ลจิฉว ี 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรือ หอ้งอาหารในโรงแรม 

บ่าย จากนัน้น าท่านเที่ยวชม วดัป่ามหาวนั อารามที่กษตัริยล์จิฉวสีรา้งถวายพระสมัมาสมัพุทธเจา้ ตัง้อยู่ในป่ามหาวนัทางเหนือ

ของอาณาจกัรวชัชีในป่าหมิาลยัและพระพุทธองคท์รงประทบัอยู่ในพรรษาที่  5 ชมเสาอโศกที่มรูีปสงิหอ์ยู่ในลกัษณะนัง่หนั

หนา้ไปทางทิศตะวนัออกที่สมบูรณ์ที่สุด ปจัจุบนัเหลือเพียงซากโบราณสถานที่ประกอบไปดว้ยสงัฆาราม หอ้งพกั หอ้ง

ประชุม น าท่านเดินทางสู่ เมืองกุสินารา เป็นที่ต ัง้ของสงัเวชนียสถานแห่งที่ 4 ในสมยัพทุธกาลเป็นเมอืงเอกหนึ่งในสองของ

แควน้มลัละ อยู่ตรงขา้มฝัง่แม่น า้คู่กบัเมอืง ปาวา เป็นทีต่ ัง้ของ สาลวโนทยาน หรือป่าไมส้าละทีพ่ระพทุธเจา้เสดจ็ดบัขนัธปริ

นิพพานและเป็นสถานทีถ่วายพระเพลงิพระพทุธเจา้  

ค า่      บริการอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Om Residency Hotel ระดบั 4*หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสี่ มกฎุพนัธนเจดีย-์พระสถูปปรินิพพาน-เนปาล-ลมุพนีิ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ มกฏุพนัธนเจดีย ์ตัง้อยู่ห่างจาก มหาปรินิพพานสถูป ไปทางทศิตะวนัออก ๑ กิโลเมตร คนทอ้งถิน่เรียกว่า 

“รามภาร-์กา-ดีลา” หรือ รมัภารส์ถูป เป็นสถานที่ถวายพระเพลงิพระพุทธสรีระของพระพุทธเจา้  เดิมทีเป็นเชิงตะกอนไม ้

จนัทรห์อม หลงัจากทีถ่วายพระเพลงิพระพทุธสรีระแลว้ก็ไดส้รา้งพระสถูปครอบลง ต่อมาก็ไดถู้กรุกรานท าลายเหลอืแต่ซาก

ปรกัหกัพงั ภายหลงัไดถู้กขุดคน้พบเป็นซากกองอิฐพระสถูปขนาดใหญ่ดงัที่เห็นในปจัจุบนั พระสถูปนี้วดัโดยรอบฐานได ้
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๔๖.๑๔ เมตร และขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง ๓๗.๑๘ เมตร ทัง้นี้  ตามหลกัฐานก็เป็นที่ชดัเจนว่านัน่คือสถานที่ถวายพระเพลงิ

พระพทุธสรีระหรือมกุฏพนัธนเจดียต์ามที่ชาวพุทธเรียกชื่อกนั ปจัจุบนัรฐับาลอินเดียไดเ้ขา้มาบูรณะซ่อมแซมไวอ้ย่างดีน า

ท่านเดินทางไปกราบสกัการะ มหาปรินิพพานสถูป ซึ่งเป็นสถานที่พระพุทธเจา้เสด็จดบัขนัธป์รินิพพานภายใตต้น้สาละคู่  

เป็นพุทธสถานที่พระพุทธเจา้ประทานการบวชใหส้าวกองคส์ุดทา้ย และยงัเป็นที่ตรสัเทศนาปจัฉิมโอวาทสุดยอดแห่งพระ

ธรรมค าสอนคือความไม่ประมาท ชม มหาปรินิพพานวิหาร หรือวหิารพทุธไสยาสน์ ตัง้อยู่ดา้นหนา้บนฐานเดียวกนักบัมหา

ปรินิพพานสถูป มบีนัไดอิฐสูงขึ้นไปบนเนิน ภายในประดิษฐาน “พระพุทธรูปปางปรินิพพาน” อยู่บนพระแท่นท าดว้ยหิน

ทรายแดงหรือเรียกว่า จุณศิลา องคพ์ระพทุธรูปยาว ๒๓ ฟุต ๙ นิ้ว (ราว ๗ เมตร) กวา้ง ๕ ฟุต ๖ นิ้ว สูง ๒ ฟุต ๑ นิ้ว 

ศิลปะมถรุา มอีายุมากกว่า ๑,๕๐๐ ปี ทีพ่ระแท่นมรูีปสลกัของสุภทัทปริพาชกก าลงัเขา้ไปขอบวช และมรูีปสลกัพระอนุรุทธะ

และพระอานนทอ์ยู่ดว้ย พระพุทธรูปองคน์ี้ เป็นสญัลกัษณ์ของพระพุทธองคท์ี่ก าลงัเสด็จดบัขนัธปรินิพพาน ประทบันอน

บรรทมตะแคงขวา โดยหนัพระพกัตรไ์ปทางทิศตะวนัตก และมซีากศาสนสถานโบราณโดยรอบมากมาย ในจารึกระบุผู ้

จดัสรา้งพระพทุธรูปองคน์ี้  คือ หริพละสวาม ีนายช่างผูแ้กะสลกัชื่อ ธรรมทนินา เป็นชาวเมอืงมถรุา ในปจัจุบนัพระพทุธรูป

องคน์ี้ถือไดว้่าเป็นจุดหมายส าคญัที่ชาวพุทธจะมาสกัการะ เพราะเป็นพระพุทธรูปที่มพีทุธลกัษณะอนัพเิศษคือเหมอืนคน

นอนหลบัธรรมดา แสดงใหเ้หน็ว่าพระพทุธองคไ์ดเ้สดจ็ดบัขนัธปรินิพพานจากไปอย่างผูห้มดกงัวลในโลกทัง้ปวง 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรือ หอ้งอาหารในโรงแรม 

บ่าย ออกเดนิทางสู่ เมืองลมุพนีิวนั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 – 5 ชัว่โมง)ตัง้อยู่ในเขตประเทศเนปาล ผ่าน เมอืงโครกัขปู์รแ์ละ

ผ่านเมอืงชายแดนโสเนาวลขีองอินเดยีเขา้สู่เมอืงสทิธารตัถะของเนปาลเป็นสถานทีซ่ึ่งต ัง้อยู่กึ่งกลางระหว่างกรุงกบลิพสัดุก์บั

กรุงเทวทหะ  เดนิทางถงึพรมแดนอนิเดยี-เนปาล ผ่านพธีิการตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้จงึเดนิทางต่อเขา้สู่ เมอืงสทิธารตัถะ 

ค า่      บริการอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Nansc Hotel ระดบั3*หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหา้ สวนลมุพนีิวนั-เสาหนิพระเจา้อโศกมหาราช-วิหารมายาเทวี-เมืองสาวตัถ ี

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทกุท่านเดนิทางสู่ สวนลมุพนีิวนั เป็นพทุธสงัเวชนียสถานทีส่  าคญัแห่งที่ 1 ใน 4 สงัเวชนียสถานของชาวพทุธ เป็นสถานที่

ประสูติของเจา้ชายสทิธตัถะ ผูซ้ึ่งต่อมาตรสัรูเ้ป็นพระบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจา้ ตัง้อยู่ที่อ  าเภอไภรวา แควน้อูธ ประเทศ

เนปาล เป็นพทุธสงัเวชนียสถาน 4 ต าบลเพยีงแห่งเดียวที่อยู่นอกประเทศอินเดีย ลุมพนิีวนั เดิมเป็นสวนป่าสาธารณะหรือ

วโนทยานที่ร่มรื่นเหมาะแก่การพกัผ่อน ในสมยัพทุธกาลลุมพนิีวนัตัง้อยู่กึ่งกลางระหว่างเมอืงกบลิพสัดุก์บัเมอืงเทวทหะ ใน

แควน้สกักะ บนฝัง่แม่น า้โรหณีิ หลงัจากพระพทุธเจา้ปรินิพพานแลว้ พระเจา้อโศกมหาราชไดโ้ปรดใหส้รา้งเสาหนิขนาดใหญ่

มาปกัไวต้รงบริเวณที่ประสูติ เรียกว่า เสาอโศก ที่จารึกขอ้ความเป็นอกัษรพราหมวี่าพระพุทธเจา้ประสูติที่ตรงนี้  ปจัจุบนั 

ลุมพินีวนัไดร้บัการบูรณะและมถีาวรวตัถุส าคญัที่ชาวพุทธนิยมไปสกัการะ คือ "เสาหินพระเจา้อโศกมหาราช" ที่ระบุว่า

สถานทีน่ี้ เป็นสถานที่ประสูตขิองเจา้ชายสทิธตัถะ นอกจากนี้ ยงัม ี"วิหารมายาเทวี" ภายในประดษิฐานภาพหนิแกะสลกัพระ

รูปพระนางสริิมหามายาประสูตพิระราชโอรส โดยเป็นวหิารเก่ามอีายุร่วมสมยักบัเสาหนิพระเจา้อโศก ปจัจบุนั ทางการเนปาล

ไดส้รา้งวหิารใหม่ทบัวหิารมายาเทวหีลงัเก่า และไดข้ดุคน้พบศิลาจารึกรูปคลา้ยรอยเทา้ สนันิษฐานว่าเป็นจารึกรอยเทา้กา้วที่

เจด็ของเจา้ชายสทิธตัถะทีท่รงด าเนินไดเ้จด็กา้วในวนัประสูติ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรือ หอ้งอาหารในโรงแรม 
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บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองสาวตัถ ีในสมยัพทุธกาล เป็นเมอืงหลวงของแควน้โกศล 1 ใน 16 แควน้ เป็นเมอืงทีใ่หญ่พอกบัเมอืง

ราชคฤหแ์ละพาราณส ีเป็นเมอืงศูนยก์ลางการคา้ขายและเป็นเมอืงทีพ่ระพทุธเจา้ประทบันานที่สุดถงึ 25 พรรษา รวมทัง้เป็น

เมอืงที่พระพทุธศาสนาม ัน่คงที่สุด ปจัจุบนัเมอืงนี้ เหลอืเพยีงซากโบราณสถาน ชมวถิชีีวติชนบทของประเทศอินเดียระหว่าง

เดนิทาง 

ค า่      บริการอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Lotus Nikko Hotel ระดบั 4*หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหก วดัเชตะวนัมหาวิหาร-บา้นอนาถบินฑกิเศรษฐี-บา้นองคุลมีาล-เมืองพาราณส ี

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านกราบนมสัการพระพทุธเจา้ที่ วดัเชตะวนัมหาวิหาร เป็นวดัที่ใหญ่ที่สุดและเป็นวดัที่พระพทุธเจา้รวมทัง้พระอรหนัต์

ไดจ้ าพรรษาอยู่นานที่สุดถงึ 19 พรรษา สรา้งโดยอนาถบณิฑกิมหาเศรษฐี กล่าวกนัว่าตอ้งขนเงนิมาปูพื้นที่ใหเ้ต็มสวนจงึจะ

ซื้อที่ดินมาสรา้งวดัถวายแด่พระพุทธเจา้ได ้เพราะในสมยันัน้ดินแดนทุกแห่งเป็นของผูท้ี่นบัถือศาสนาพราหมณ์ น าท่าน

นมสัการ กฎุพิระพทุธเจา้ กฎุพิระโมคคลัลา กฎุพิระสารีบุตร กฎุพิระสวิล ีกฎุพิระอานนท ์และสถูปที่บรรจสุารีริกธาตุของ

พระอรหนัต ์ชมบ่อน า้ทีพ่ระพทุธเจา้ใชเ้ป็นทีส่รงน า้ตลอดระยะเวลาทีจ่  าพรรษาอยู่ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรือ หอ้งอาหารในโรงแรม 

บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ บา้นอนาถบินฑิกเศรษฐี เป็นชาวสาวตัถใีนสมยัพทุธกาล มชีีวติร่วมสมยักบัพระพทุธเจา้ เดิมท่าน

มนีามว่าสุทตัตะเศรษฐี เกิดในตระกูลของสุมนะเศรษฐผูีเ้ป็นบดิา ท่านเป็นเศรษฐทีี่ใจบุญ ชอบช่วยเหลอืคนตกยาก ท าให ้

ท่านถูกเรียกจากชาวเมอืงสาวตัถวี่า อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีแปลว่า เศรษฐผูีเ้ป็นทีพ่ึง่ของคนยาก (แปลตามศพัทว์่า เศรษฐผูีม้ี

กอ้นขา้วใหก้บัคนยากจน) อนาถบณิฑิกเศรษฐี ไดไ้ปคา้ขายและไดฟ้งัธรรมจากพระพุทธเจา้ที่เมอืงราชคฤหจ์นบรรลุเป็น

พระโสดาบนั ท่านจึงมศีรทัธาสรา้งวดัเชตวนัมหาวหิารถวายแก่พระสมัมาสมัพุทธเจา้  ดว้ยเงนิจ านวนมาก ท่านไดเ้ป็นผูใ้ห ้

ความอุปถมัภบ์  ารุงพระพุทธเจา้และพระสงฆอ์ย่างดีมาก เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าใหพ้ระพุทธเจา้เสด็จประทบัจ าพรรษาที่วดั

พระเชตวนัที่ท่านสรา้งมากกว่าที่ประทบัใด ๆ ถงึ 19 พรรษา เรื่องราวของอนาถบณิฑิกเศรษฐี มปีรากฏมากมายในคมัภีร์

ทางพระพทุธศาสนา เป็นเรื่องราวที่แสดงถงึความศรทัธา ความมสีติปญัญา และความเอาใจใส่ในการบ ารุงพระพทุธศาสนา 

ท าใหท่้านไดร้บัยกย่องจากพระพุทธเจา้ใหเ้ป็น อุบาสกผูเ้ลศิในการเป็นผูถ้วายทาน (เอตทคัคะในฝ่ายผูเ้ป็นทายก) ขา้งๆ

บริเวณเดียวกนัซึ่งเป็น บา้นองคุลีมาล เป็นบุคคลส าคญัในยุคตน้แห่งพทุธศาสนา โดยเฉพาะตามพทุธประวตัิพทุธฝ่ายเถร

วาท เดมินัน้เป็นโจรปลน้ฆ่าคน แต่ภายหลงัมศีรทัธาในพทุธศาสนา ไดก้ลบัใจบวชเป็นพระภกิษุ และบรรลุเป็นพระอรหนัต ์

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองพาราณสี เป็นเมอืงหลวงของแควน้กาสี (Kingdom of Kashi) ในสมยัพุทธกาล ปจัจุบนั

ตัง้อยู่ในรฐัอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย ห่างจากลคัเนาซึ่งเป็นเมอืงหลวงของอุตตรประเทศเป็นระยะทาง 320 กิโลเมตร 

พาราณสีมแีม่น า้คงคาไหลผ่าน เป็นเมอืงที่ศกัดิสิทธ์ิที่สุดหน่ึงในเจ็ดเมอืงศกัดิสิทธ์ิ (สปัดาปุริ, Sapta Puri) ในความเชื่อ

ของศาสนาฮินดูและศาสนาเชน พาราณสีมปีระวตัิความเป็นมายาวนานกว่า 4,000 ปี เป็นเมอืงที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ

อนิเดยีและยงัจดัเป็นเมอืงทีม่ผูีอ้ยู่อาศยัต่อเนื่องยาวนานที่สุดในประวตัศิาสตรโ์ลกดว้ย[3] ถอืว่าเป็นสุทธาวาสทีส่ถติแห่งศิว

เทพ ถอืว่าเป็นเมอืงอมตะของอินเดียและเป็นที่แสวงบุญทั้งของชาวฮินดูและชาวพทุธทัว่โลก ครัง้สมยัอาณานิคม เมอืงนี้มี

ชื่อว่า เบนาเรส (Benares) 

ค า่      บริการอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั City Inn Hotel ระดบั3*หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีเจด็ ล่องแม่น ้าคงคา-สารนาถ-ธมัเมกขสถูป ป่าอสิปิตนมฤคทาวนั - เจาคนธีสถูป-พพิธิภณัฑส์ารนาถ-เมืองคยา 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ล่องเรือแม่น ้าคงคา ซึ่งชาวฮินดูเชื่อถอืว่าเป็นแม่น า้ศกัดิ์สทิธ์ิที่ไหลมาจากมวยผมขององคพ์ระศิวะ (แม่น า้นี้ไหลมา

จากที่ราบสูงทิเบตเทอืกเขาหิมาลยั ประเทศจีนและเนปาล) ใหทุ้กท่านได ้ลอยกระทงแม่น า้คงคา ชม พธีิบูชาไฟ มหาศิวะ

ราตร ีและ การเผาศพ ของชาวฮนิดูที่สบืทอดกนัมาอย่างชา้นาน รวมทัง้เป็นสถานที่คนนบัลา้นมุ่งหนา้มาเพือ่ชมพธีิกรรมริม

ฝัง่แม่น า้คงคาอนัศกัดิ์สิทธ์ิ (พิธีเผาศพริมแม่น า้คงคาของศาสนาฮินดู) น าท่านเดินทางสู่ เมืองสารนาถ น าท่านสวดมนต ์

ไหวพ้ระ นัง่สมาธิ ที่ ธมัเมกขสถูป ป่าอสิิปตนมฤคทาวนั เป็นพทุธสงัเวชนียสถานแห่งที่ 3 สถานที่แสดงปฐมเทศนาธรรม

จกักปัปวตันสูตร โปรดเบญจวคัคียท์ ัง้หา้ ในสมยัพทุธกาลเป็นสถานทีส่งบและเป็นทีชุ่มนุมของเหลา่ฤษี นกับวชและนกัพรต

ต่าง ๆ ที่มาบ าเพญ็ตบะและโยคะเพื่อเขา้ถงึพรหมนั (ตามความเชื่อของพรามหณ์) ท าใหป้จัจวคัคียท์ี่ปลีกตวัมาจากเจา้ชาย

สทิธตัถะมาบ าเพญ็ตบะที่นี่ จากนัน้น าท่านชม เจาคนัธีสถูป เป็นสถานที่ซึ่งพระพทุธองคท์รงพบกบัปญัจวคัคีย์ ณ สถานที่

แห่งนี้ เมื่อพระพทุธองคท์รงเสด็จมาถงึป่าอิสปิตนมฤคทายวนัแลว้ ปญัจวคัคีย ์เมื่อเห็นพระพทุธองคเ์สด็จมาแต่ไกล จึงท า

สญัญากนัว่า จะไม่ลุกรบั จะไม่ตอ้นรบั แต่เมื่อพระองค์เสด็จมาถึง ต่างก็ลืมสญัญานัน้สิ้น สถานที่ที่พระพุทธองค์ทรง

พบปญัจวคัคียเ์มื่อเสด็จมาถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวนันี้  ปจัจุบนัอยู่ห่างจากสถานที่แสดงปฐมเทศนาไม่ไกลนกัประมาณ

กิโลเมตรเศษ มกีารสรา้งพระสถูปเป็นเครื่องระลกึว่าที่นี่เป็นสถานทีซ่ึง่พระพทุธองคท์รงพบกบัปญัจวคัคีย์ เรียกว่า เจาคนัธี

สถูป สนันิษฐานกนัว่า สรา้งราวๆ พุทธศกัราช 1000 ช่วงราชวงศ์คุปตะน าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑเ์มืองสารนาถ มี

พระพทุธรูปโบราณซึง่น่าทึง่ และงดงามตามแบบฉบบัของคนอนิเดยี อายุนบัพนัปีมากมาย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรือ หอ้งอาหารในโรงแรม 

บ่าย ออกเดนิทางสู่ เมืองคยา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) ใหท้กุท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ค า่     บริการอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Bodhagaya Regency Hotel ระดบั 4 *หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีแ่ปด สนามบินคยา-สนามบินดอนเมือง 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น.  น าท่านเดนิทางออกจากโรงแรมทีพ่กั ท าการเช็คเอา้ท ์ออกเดนิทางสู่  สนามบนิคยา 

10.40 น.  ออกเดนิทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ Air Asia เทีย่วบนิที ่FD123  ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

40 นาท ี(ไม่มบีริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

14.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

........................................................................................  
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อตัราค่าบรกิารและเงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

 
อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

✓ ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดัระบวุนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 

✓ ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบินปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 

✓ ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 7 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

✓ อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก. 

✓ ค่ารถรบั-สง่สถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

✓ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าประกนัชีวิตกรณีอบุติัเหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุติัเหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 

✓ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ) 

 
อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) 

หรือ คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารท่ีส ัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมส ัง่

พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบิน,อบุติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้ท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบริษทัฯ 

อนิเดีย-เนปาล เที่ยวฟิน ครบสูตร 4 สงัเวชนียสถาน ข้ึนเขาคิชฌกูฏ 8 วนั 7 คืน - FD 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่พกั

หอ้งละ2-3

ท่าน 

ไม่รวมค่าวีซ่า 

เด็กอายุไม่เกนิ12ปี

เสรมิเตียง 

ไม่รวมค่าวีซ่า 

เด็กอายุไม่เกนิ12ปี

ไม่เสรมิเตียง 

ไม่รวมค่าวีซ่า 

ไม่รวมตัว๋

เครื่องบิน 

ไม่รวมค่าวีซ่า 

พกัเดี่ยว 

25 ธนัวาคม 65 – 01 มกราคม 66 33,990 33,990 32,990 23,990 10,000 

28 ธนัวาคม 65 – 04 มกราคม 66 34,990 34,990 33,990 24,990 10,000 
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 ค่าปรบั ส าหรบัน ้าหนักกระเป๋าเดินทางท่ีเกนิจากท่ีทางสายการบินก าหนดไว ้20 กก. 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอนิเดียและประเทศเนปาล ท่านละ 3,000 บาท 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่านละ 2,400 บาท (ช าระท่ีสนามบินในวนัเดินทาง) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ข้ึนอยู่กบัความพงึพอใจในการบริการ 

 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ 

1.กรุณาท าการจองก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัท าการหรือก่อนหนา้นั้น โดยสง่แฟกซห์รืออเีมลลร์ายช่ือและหนา้หนังสอืเดินทาง

เพื่อยนัการจองท่ีนัง่ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท 

2.ค่าทวัรส์่วนที่เหลอื บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ัง้หมด 30 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทาง

ของท่าน และการคืนเงนิทัง้หมดหรือบางสว่นตามค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริง 

3.เม่ือท่านตกลงช าระเงนิค่าบริการไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขการใหบ้ริการท่ี

ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีทัง้หมดน้ีแลว้ 

4.ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการด าเนินการย่ืนขอวีซ่าประเทศอนิเดียแบบ E Visa ใหก้บัผูร่้วมเดินทางเท่านั้น ยกเวน้แต่ผูร่้วมเดินทางมี

วีซ่าปี 

 

เงื่อนไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯจะคืนเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด โดยจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริง เช่นค่าธรรมเนียมวี

ซ่า ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

2.ยกเลกิการเดินทาง 15 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าทวัร ์50% 

3.ยกเลกิก่อนการเดินทาง 7-14 วนัเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4.ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถ้อืหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทัง้หมด 

 

เงื่อนไขการใหบ้รกิาร 

1.โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 25 ท่านรวมในคณะตามท่ีกำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้
เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง 15-19 
ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 2,000 บาท, กรณีที่มีผู้เดินทาง 20-24 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,000 บาท 
2.ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับผลการอนุมัติวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย แบบ E-Visa ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่า E-Visa 
และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการขอวีซ่าใหม่โดยตรงกับทางศูนย์รับยื่นวีซ่าอินเดีย ประจำประเทศไทย 
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ 
เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ 
4.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้าน
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมาก
เป็นสำคัญ 
5.รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner) 
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6.อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคา
ค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรือ
อัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง 
7.ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้ 
8.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้ 
9.ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้ 
10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน 
บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับ
ค่าบริการนั้นๆ 
11.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น 
12.บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไป
ค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย 
และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำ
ดังกล่าวทั้งสิ้น 
13.หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่
นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบการคืนเงินทั้งหมด 
14.ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วย
ตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวน้ี 
15.ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบ
ใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว 
16.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัท
ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง 
17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ 
การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง 
หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ 
18.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ 
สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 
19.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการ
ท่องเทีย่ว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 
20.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
21.กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายในประเทศ เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว 
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่าน
ออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว 
22. หนงัสอืเดนิทางต้องมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผู้มจีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเท่านัน้ 
(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้  
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เอกสารทีต่อ้งเตรยีมประกอบการยืน่วซีา่อนิเดยี(E-Visa) 

 

1.แบบฟอรม์ แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเพือ่ประกอบการด าเนนิการขอวซีา่ โดยตอ้งกรอกขอ้มลูให ้
ครบถว้น 

2.ไฟลแ์สกนหนังสอืเดนิทาง (Passport) ไฟลส์กลุ pdf 

3.สแกนรปูถา่ยส ีดา้นหลัง เป็นสขีาว ไมม่กีรอบ ขนาด 2 x 2นิว้ 2 รปู 

 

ตัวอยา่งรปูถา่ยและหนา้พาสปอตทีแ่สกน 
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเพือ่ประกอบการด าเนนิการขอวซีา่ 

*โปรดทราบ วซีา่ออนไลนข์องประเทศอนิเดยี มขีอ้จ ากดัการใหว้ซีา่ 2 คร ัง้ตอ่ 1 ปีปฎทินิ 

หากทา่นเคยไดย้ืน่หรอืไดร้บ้การอนุมตัวิซีา่ออนไลนค์รบ 2 คร ัง้แลว้ จะตอ้งด าเนนิการยืน่

ผา่นศนูยร์บัยืน่วซีา่อนิเดยีเทา่น ัน้ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ใหก้ารแนะน า 

ประวตัสิว่นตวั  

ค าน าหนา้ :   ⃣⃣    นาย    ⃣⃣  นาง   ⃣⃣  นางสาว      ⃣⃣  เด็กชาย    ⃣⃣  เด็กหญงิ  

       

ชือ่ :  _     _______________                  ______นามสกลุ : _     ____________  ___                                          ___    

     

NAME: _     _______________                  ___   SURNAME: _     ____________ ___                                         ___  

       

สถานะภาพ :      ⃣⃣   แตง่งาน         ⃣⃣   โสด          ⃣⃣   หยา่รา้ง 

 

ต าหนบินร่างกายทีเ่ห็นไดช้ดั เชน่ ไฝ,แผลเป็น :__________________________________________________________ 

 

ชือ่สาม/ีภรรยา:                                          _____________________________________________      _   ___ _____    

  

สญัชาตสิาม/ีภรรยา :                                         _____________________________________________  __________ 

 

ทีอ่ยูปั่จจุบัน : ____                                          ____________________________________________  ____                                           

 

____________________________________________   _______         ____________________________________      

 

เบอรโ์ทรศัพท ์บา้น :_________________________________________ 

 

เบอรโ์ทรศัพท ์มอืถอื :_________________________________________ 

 

ประวตัคิรอบครวั  

ชือ่/นามสกลุบดิา :                 _______________________สญัชาต ิ_______                       _____________________ 

 

ชือ่/นามสกลุมารดา :               ______________________สญัชาต ิ____                         _______________________ 

 

ประวตักิารศกึษา  

____                                          ____________________________________________   _______         _________      

____                                          ____________________________________________   _______         _________      

 

ประวตักิารท างาน 

อาชพี :          ____________                                        ___                                                                         ____  

 

ชือ่บรษัิท/สถานศกึษา :                                ___                                         _________________________________ 

 

เบอรโ์ทรตดิตอ่ :                                                                                                                                            ___                                          

 

ทีอ่ยู ่ : ____                                          ____________________________________________   ________________ 

 ____                                          ____________________________________________   _______         _________      

 

รหัสไปรษณีย ์: ___                      _                  
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*โปรดระบรุายชือ่ประเทศทีท่า่นไดเ้ดนิทางในชว่งระยะเวลา 10 ปี * ส าคญัมาก 

______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 

 

*หากทา่น "เคย" ไดร้บัวซี่าอนิเดยี โปรดแจง้รายละเอยีดวซีา่ ประเภทของวซีา่/ หมายเลขวซีา่/ หมายเลขวซีา่ คร ัง้ลา่สุด * 

ส าคญัมาก 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

*หากทา่น "เคย" ไปประเทศอนิเดยีมากอ่นโปรดระบเุมอืงทีท่า่นไป และชือ่โรงแรมทีพ่กั ลา่สุด * ส าคญัมาก 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

*ในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยเดนิทางไปประเทศดงัตอ่ไปนีห้รอืไม ่: บงัคลาเทศ/ ศรลีงักา/ ภูฏาน/ มลัดฟีส/์ เนปาล/ 

ปากสีถาน/ อฟักานสิถาน หากทา่นเคยโปรดระบวุนัเดนิทาง * ส าคญัมาก 

 

_________________________________________________________________________________ 

 
  



FT-GAY FD04C     Page 14 of 14 

 

 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

 

 
 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

