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

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

Asia (FD) เจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิรบับตัรโดยสาร 

(แนะน าใหโ้หลดของทีไ่ม่จ าเป็นลงใตท้อ้งเคร่ืองเนื่องจากเจา้หนา้ทีอ่นิเดยีตรวจอย่าเขม้งวด 

**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ 

ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที 

08.20 น.  บนิลดัฟ้าสู่ เมืองคยา ประเทศอนิเดีย โดยสายการบนิ Air Asia เทีย่วบนิที่ FD122 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ช ัว่โมง 20 

นาท ี(ไม่มบีริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

10.10 น. เดนิทางถงึ สนามบินเมืองคยา ประเทศอนิเดีย (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าไทย 1.30 

ช.ม.กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) 

หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ 

 น าท่านเดินทางสู่ พทุธคยา พทุธสงัเวชนียสถาน ทีส่  าคญัทีสุ่ด 1 ใน 4 สงัเวชนียสถาน 

และถอืว่าเป็นสถานทีศ่กัดิ์สทิธ์ิของชาวพทุธทัว่โลก 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรือ หอ้งอาหารในโรงแรม 

 จากนัน้น าท่าน เดนิทางสู่ บา้นนางสุชาดา เป็นธิดาของ เสนียะ ( เสนานิกุฏุมพ)ี 

ผูม้ทีรพัยซ์ึง่เป็นนายใหญ่แห่งชาวบา้นเสนานิคม ต าบลอรุุเวลา 

เมือ่อายุย่างเขา้สู่วยัสาวนางไดท้ าพธีิบวงสรวงต่อเทพยดาที่สงิสถติ ณ ตน้ไทรใหญ่ตน้หนึ่งใกลบ้า้นของนาง 

โดยไดต้ ัง้ปณิธานความปรารถนาไว ้2 ประการ คือ 

           1.ขอใหข้า้พเจา้ไดส้ามทีีม่บีุญ มทีรพัยส์มบตั ิและมชีาตสิกุลเสมอกนั  

          2.ขอใหข้า้พเจา้มบีตุรคนแรกเป็นชาย 

 เมือ่ความปรารถนาส าเร็จสมบูรณ์ นางไดท้ าพลกีรรมบวงสรวงสงัเวยเทพยดาดว้ยขา้วมธุปายาส ในวนัขึ้น ๑๕ ค า่ เดอืน ๖ 

   น าท่านชมววิ ริมสองฝัง่ แม่น ้าเนรญัชรา แม่น า้ส าคญัในพทุธประวตั ิชาวบา้นแถบนัน้เรียกว่า “ลลิาจนั” มาจากค าสนัสกฤตว่า 

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

แม่น า้เนรญัชราไหลผ่านแควน้มคธ ณ ต าบลอรุุเวลาเสนานิคม ซึง่ต ัง้อยู่บนลุม่แม่น า้เนรญัชรา 

อนัเป็นภูมสิถานทีส่งบน่ารื่นรมย ์พระมหาบรุุษทรงเลอืกทีแ่ห่งนี้เป็นที่บ  าเพญ็เพยีร ทรงประทบัอยู่ ณ ทีน่ี้ นานถงึ ๖ ปี 

พระมหาบุรุษทรงบ าเพญ็ทกุรกิริยาและเปลีย่นมาทรงด าเนินในมชัฌมิาปฏปิทา 

จนไดต้รสัรูอ้นุตรสมัมาสมัโพธิญาณภายใตต้น้พระศรีมหาโพธิ ณ ริมฝัง่แม่น า้เนรญัชราแห่งนี้ 

หมายเหต ุเน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินของคณะเป็นตัว๋กรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถลอ็กท่ีนัง่ได ้
ท่ีนัง่อาจจะไม่ไดน้ัง่ติดกนัและไม่สามารถเลือกช่วงท่ีนัง่บนเคร่ืองบินไดใ้นคณะ 
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 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัไทยพทุธคยา เป็นวดัไทยแห่งแรกในประเทศอนิเดยี เริ่มก่อสรา้งมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2500 

มเีนื้อที่ราว 12 ไร่ ตัง้อยู่บริเวณพทุธคยา อยู่ห่างจากองคเ์จดยีพ์ทุธคยาประมาณ 500 เมตร 

เป็นวดัทีอ่ยู่ในความดูแลและอุปถมัภข์องรฐับาลไทย 

พระอโุบสถของวดัไทยพทุธคยาจ าลองแบบมาจากวดัเบญจมบพติรดุสติวนารามราชวรวหิาร กรุงเทพมหานคร 

ซึง่ไดช้ื่อว่าเป็นสถาปตัยกรรมของสมยัรตันโกสนิทรท์ีด่ทีี่สุดแห่งหนึ่ง ซึง่การจ าลองแบบจนดูเหมอืนนี้ไม่ใช่เฉพาะภายนอก 

แต่ยงัมภีายในทีเ่หมอืนกนัดว้ย เช่น องคพ์ระประธานทีเ่ป็นพระพทุธชินราช แกลประตู แกลหนา้ต่าง เป็นตน้  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ มหาเจดียพ์ทุธคยา เจดยีพ์ทุธคยาหรือพระมหาโพธ์ิเจดยี ์

คืออนุสรณ์สถานแห่งการตรสัรูข้องพระสมัมาสมัพทุธเจา้ มลีกัษณะเป็นเจดียส์ีเ่หลีย่มทรงสูง 

เป็นสถาปตัยกรรมและศิลปะแบบอนิเดยี สูงประมาณ 170 ฟตุ แบ่งออกเป็น 2 ช ัน้ ช ัน้แรกประดษิฐานพระพทุธเมตตา 

พระพทุธรูปปางมารวชิยัศิลปะปาละ 

เป็นพระพทุธรูปใหญ่หนึ่งเดียวในเจดยีท์ี่ไม่ถูกท าลายจากกษตัริยช์าวฮนิดูในสมยัที่มกีารกวาดลา้งพระพทุธศาสนาในอนิเดีย 

ส่วนชัน้ที ่2 ประดิษฐานพระพทุธปฏมิาปางประทานพร บริเวณโดยรอบเจดยีม์เีจดยีบ์ริวารลอ้มอยู่ท ัง้ 4 ทศิ 

เดมิเจดยีพ์ทุธคยาเป็นวหิารขนาดไม่ใหญ่นกั ต่อมาในปี พ.ศ.674 พระเจา้หุวชิกะทรงบูรณะเพิม่เตมิใหม้ขีนาดใหญ่กว่าเดิม 

ในปจัจบุนัเจดยีพ์ทุธคยาถอืเป็นแลนดม์ารค์ของกลุ่มพทุธสถานพทุธคยา  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ดา้นหลงัมหาเจดีย ์

ท่านจะพบกบั ตน้พระศรีมหาโพธ์ิ สงัเวชนียสถานแห่งที ่2 คือตน้โพธ์ิทีพ่ระพทุธเจา้ประทบัในช่วงเวลาตรสัรู ้

เป็นพนัธุไ์มท้ีเ่ป็นทีเ่คารพนบัถอืของพทุธศาสนิกชนมาตัง้แต่สมยัพทุธกาล ตน้พระศรีมหาโพธ์ิมที ัง้หมด 4 ตน้ 

-ตน้แรกคือตน้ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัรูซ้ึง่ตายลงในสมยัของพระเจา้อโศกมหาราช 

-ตน้ทีส่องคือตน้ทีแ่ตกหน่อออกมาจากตน้แรกและไดถู้กท าลายลงในสมยัพระเจา้สาสงัการ กษตัริยฮ์ินดู 

-ตน้ทีส่ามคือตน้ทีแ่ตกหน่อออกมาจากตน้แรกและไดต้ายลงเพราะขาดการบ ารุงดูแล 

เนื่องจากเป็นช่วงพระพทุธศาสนาในประเทศอนิเดียเสือ่มโทรม 

-ตน้ที ่4 คือตน้ศรีมหาโพธ์ิตน้ปจัจบุนัที่แตกหน่อมาจากตน้ที ่3 ไดร้บัการบ ารุงดูแลหน่อโดยเซอรค์นันิงแฮม 

หวัหนา้คณะส ารวจพทุธศาสนสถานในช่วงทีอ่นิเดยีเป็นอาณานิคมขององักฤษ ปจัจุบนัมอีายุ 138 ปี 

ใตต้น้พระศรีมหาโพธ์ิเป็นที่ประดษิฐานของพระแท่นวชัรอาสน ์

พระแท่นทีพ่ระเจา้อโศกมหาราชทรงสรา้งขึ้นเพือ่บูชาสถานที่บ  าเพญ็เพยีรของพระพทุธเจา้ ตวัแท่นท าจากทองมคีวามยาว 7 

ฟตุ สลกัเป็นรูปเพชร พญาหงส ์และดอกมณฑารพสลบักนั พระและพทุธศาสนิกชนนิยมไปสกัการะ สวดมนต ์

หรือนัง่ท าสมาธิอยู่รอบๆ บริเวณตน้พระศรีมหาโพธ์ิและพระแท่นวชัรอาสนแ์ห่งน้ี 

 
 ค า่     บริการอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Bhodhagaya Regency Hotel ระดบั 4 *หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีสอง เมืองคยา-เมืองเวสาล-ีวดัป่ามหาวนั-เมืองกสุนิารา 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวสาล ี คืออาณาจกัรหนึ่งของวชัช ีหนึ่งใน 16 แควน้ ของชมพูทวปี เรียกกนัหลายชื่อว่า ไวสาล ี

ไพสาล ีหรือเวสาล ี เนื่องจากในครัง้นัน้กรุงเวสาวเีกิดฝนแหง้ ขา้วกลา้ตายเพราะถูกแดดเผาคนยากจนอดตาย 

ศพเกลือ่นกลาดทัว่พระนคร อมนุษยไ์ดก้ลิน่ซากศพก็พากนัเขา้มาในพระนครผูค้นตายเพิ่มขึ้น 

เหลา่เจา้ลจิฉวไีดย้นิมาว่าพระพทุธเจา้เสดจ็อุบตัขิึ้นแลว้ในโลก 

พระผูม้พีระภาคเจา้นัน้ทรงแสดงธรรมเพือ่ประโยชนเ์กื้อกูลแก่ปวงสตัวท์รงมอีานุภาพมาก หากพระงคท์รงเสดจ็มาโปรด 

ภยัทกุอย่างก็จกัสงบไปจงึส่งเจา้ลจิฉว ีชื่อ มหาล ิ

ซึง่เป้นผูท้พีระเจา้พมิพสิารโปรดปรานและอ ามาตยผ์ุห้นึ่งเดินทางไปขอรอ้งพระเจา้พมิพสิารใหก้ราบทูลอาราธนาพระพทุธองคเ์

สดจ็ไปกรุงเวสาล ี พระบรมศาสดาทรงพจิารณา 

หากไดต้รสัรตันสูตรในกรุงเวสาลนีอกจากความเดอืดรอ้นจกัสงบลงมหาชนชาววชัชเีมือ่ไดฟ้งัพระสูตรนี้แลว้จกัไดบ้รรลุมมรร

คผล จ านวนมากจงึทรงร าค ากราบทูลเชิญของพวกเจา้ลจิฉว ี 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรือ หอ้งอาหารในโรงแรม 

บ่าย จากนัน้น าท่านเทีย่วชม วดัป่ามหาวนั อารามทีก่ษตัริยล์จิฉวสีรา้งถวายพระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

ตัง้อยู่ในป่ามหาวนัทางเหนือของอาณาจกัรวชัชใีนป่าหมิาลยัและพระพทุธองคท์รงประทบัอยู่ในพรรษาที ่5 

ชมเสาอโศกที่มรูีปสงิหอ์ยู่ในลกัษณะนัง่หนัหนา้ไปทางทศิตะวนัออกทีส่มบูรณ์ทีสุ่ด 

ปจัจบุนัเหลอืเพยีงซากโบราณสถานที่ประกอบไปดว้ยสงัฆาราม หอ้งพกั หอ้งประชมุ น าท่านเดินทางสู่ เมืองกสุนิารา 

เป็นทีต่ ัง้ของสงัเวชนียสถานแห่งที ่4 ในสมยัพทุธกาลเป็นเมอืงเอกหนึ่งในสองของแควน้มลัละ อยู่ตรงขา้มฝัง่แม่น า้คู่กบัเมอืง 

ปาวา เป็นทีต่ ัง้ของ สาลวโนทยาน 

หรือป่าไมส้าละทีพ่ระพทุธเจา้เสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานและเป็นสถานที่ถวายพระเพลงิพระพทุธเจา้  

ค า่      บริการอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Om Residency Hotel ระดบั 4 *หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสาม มกฎุพนัธนเจดีย-์พระสถูปปรินิพพาน-เนปาล-ลมุพนีิ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ มกฏุพนัธนเจดีย ์ตัง้อยู่ห่างจาก มหาปรินิพพานสถูป ไปทางทศิตะวนัออก ๑ กิโลเมตร คนทอ้งถิน่เรียกว่า 

“รามภาร-์กา-ดีลา” หรือ รมัภารส์ถูป เป็นสถานที่ถวายพระเพลงิพระพทุธสรีระของพระพทุธเจา้ 

เดมิทเีป็นเชงิตะกอนไมจ้นัทรห์อม หลงัจากที่ถวายพระเพลงิพระพทุธสรีระแลว้ก็ไดส้รา้งพระสถูปครอบลง 

ต่อมาก็ไดถู้กรุกรานท าลายเหลอืแต่ซากปรกัหกัพงั 

ภายหลงัไดถู้กขดุคน้พบเป็นซากกองอฐิพระสถูปขนาดใหญ่ดงัทีเ่หน็ในปจัจบุนั พระสถูปนี้วดัโดยรอบฐานได ้๔๖.๑๔ เมตร 

และขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง ๓๗.๑๘ เมตร ทัง้นี้ 

ตามหลกัฐานก็เป็นที่ชดัเจนว่านัน่คือสถานทีถ่วายพระเพลงิพระพทุธสรีระหรือมกุฏพนัธนเจดยีต์ามที่ชาวพทุธเรียกชื่อกนั 

ปจัจบุนัรฐับาลอนิเดยีไดเ้ขา้มาบูรณะซ่อมแซมไวอ้ย่างดนี าท่านเดนิทางไปกราบสกัการะ มหาปรินิพพานสถูป 
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ซึง่เป็นสถานทีพ่ระพทุธเจา้เสดจ็ดบัขนัธป์รินิพพานภายใตต้น้สาละคู่ 

เป็นพทุธสถานทีพ่ระพทุธเจา้ประทานการบวชใหส้าวกองคส์ุดทา้ย 

และยงัเป็นทีต่รสัเทศนาปจัฉิมโอวาทสุดยอดแห่งพระธรรมค าสอนคือความไม่ประมาทชม มหาปรินิพพานสถูป 

สงัเวชนียสถานแห่งที ่4 ตัง้อยู่ดา้นหลงัของมหาปรินิพพานวหิาร เป็นสถูปแบบทรงโอคว า่ขนาดใหญ่ 

ซึง่พระเจา้อโศกมหาราชเป็นผูส้รา้งและไดบ้รรจพุระบรมสารีริกธาตไุว ้

เชื่อกนัว่าเป็นที่บรรทมครัง้สุดทา้ยและเป็นสถานทีพ่ระพทุธองคป์รินิพพาน ณ ใตต้น้สาละคู่ 

ภายหลงัไดส้รา้งสถูปครอบไวด้งัจะเหน็ไดใ้นปจัจบุนั สถูปมคีวามสูง ๖.๑๐ เมตรเหนือระดบัพื้นดนิ ดา้นบนของสถูปเป็นฉตัร 

๓ ชัน้ ชม มหาปรินิพพานวิหาร หรือวหิารพทุธไสยาสน ์ตัง้อยู่ดา้นหนา้บนฐานเดียวกนักบัมหาปรินิพพานสถูป 

มบีนัไดอฐิสูงขึ้นไปบนเนิน ภายในประดษิฐาน “พระพทุธรูปปางปรินิพพาน” อยู่บนพระแท่นท าดว้ยหนิทรายแดงหรือเรียกว่า 

จณุศิลา องคพ์ระพทุธรูปยาว ๒๓ ฟตุ ๙ นิ้ว (ราว ๗ เมตร) กวา้ง ๕ ฟตุ ๖ นิ้ว สูง ๒ ฟตุ ๑ นิ้ว ศิลปะมถรุา มอีายุมากกว่า 

๑,๕๐๐ ปี ทีพ่ระแท่นมรูีปสลกัของสุภทัทปริพาชกก าลงัเขา้ไปขอบวช และมรูีปสลกัพระอนุรุทธะและพระอานนทอ์ยู่ดว้ย 

พระพทุธรูปองคน์ี้ เป็นสญัลกัษณ์ของพระพทุธองคท์ีก่  าลงัเสดจ็ดบัขนัธปรินิพพาน ประทบันอนบรรทมตะแคงขวา 

โดยหนัพระพกัตรไ์ปทางทศิตะวนัตก และมซีากศาสนสถานโบราณโดยรอบมากมาย ในจารึกระบุผูจ้ดัสรา้งพระพทุธรูปองคน์ี้ 

คือ หริพละสวาม ีนายช่างผูแ้กะสลกัชื่อ ธรรมทนินา เป็นชาวเมอืงมถรุา 

ในปจัจบุนัพระพทุธรูปองคน์ี้ถอืไดว้่าเป็นจดุหมายส าคญัทีช่าวพทุธจะมาสกัการะ 

เพราะเป็นพระพทุธรูปทีม่พีทุธลกัษณะอนัพเิศษคือเหมอืนคนนอนหลบัธรรมดา 

แสดงใหเ้หน็ว่าพระพทุธองคไ์ดเ้สดจ็ดบัขนัธปรินิพพานจากไปอย่างผูห้มดกงัวลในโลกทัง้ปวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรือ หอ้งอาหารในโรงแรม 

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

เมอืงโครกัขปู์รแ์ละผ่านเมอืงชายแดนโสเนาวลขีองอนิเดียเขา้สู่เมอืงสทิธารตัถะของเนปาลเป็นสถานทีซ่ึง่ต ัง้อยู่กึ่งกลางระหว่าง

กรุงกบลิพสัดุก์บักรุงเทวทหะ  เดนิทางถงึพรมแดนอนิเดยี-เนปาล ผ่านพธีิการตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้จงึเดนิทางต่อเขา้สู่ 

เมอืงสทิธารตัถะ 

ค า่      บริการอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Nansc Hotel ระดบั3*หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีสี่ สวนลมุพนีิวนั-เสาหนิพระเจา้อโศกมหาราช-วิหารมายาเทวี-เมืองพาราณส ี

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทกุท่านเดินทางสู่ สวนลมุพนีิวนั เป็นพทุธสงัเวชนียสถานทีส่  าคญัแห่งที ่1 ใน 4 สงัเวชนียสถานของชาวพทุธ 

เป็นสถานที่ประสูตขิองเจา้ชายสทิธตัถะ ผูซ้ึง่ต่อมาตรสัรูเ้ป็นพระบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจา้ ตัง้อยู่ทีอ่  าเภอไภรวา แควน้อูธ 

ประเทศเนปาล เป็นพทุธสงัเวชนียสถาน 4 ต าบลเพยีงแห่งเดยีวทีอ่ยู่นอกประเทศอนิเดีย ลุมพนิีวนั 

เดมิเป็นสวนป่าสาธารณะหรือวโนทยานทีร่่มรื่นเหมาะแก่การพกัผ่อน 

ในสมยัพทุธกาลลุมพนิีวนัตัง้อยู่กึ่งกลางระหว่างเมอืงกบลิพสัดุก์บัเมอืงเทวทหะ ในแควน้สกักะ บนฝัง่แม่น า้โรหณีิ 

หลงัจากพระพทุธเจา้ปรินิพพานแลว้ พระเจา้อโศกมหาราชไดโ้ปรดใหส้รา้งเสาหนิขนาดใหญ่มาปกัไวต้รงบริเวณที่ประสูต ิ

เรียกว่า เสาอโศก ทีจ่ารึกขอ้ความเป็นอกัษรพราหมวี่าพระพทุธเจา้ประสูติที่ตรงนี้ ปจัจุบนั 

ลุมพนิีวนัไดร้บัการบูรณะและมถีาวรวตัถสุ าคญัทีช่าวพทุธนิยมไปสกัการะ คือ "เสาหนิพระเจา้อโศกมหาราช" 

ทีร่ะบวุ่าสถานที่นี้ เป็นสถานที่ประสูติของเจา้ชายสทิธตัถะ นอกจากนี้ ยงัม ี"วิหารมายาเทวี" 

ภายในประดษิฐานภาพหนิแกะสลกัพระรูปพระนางสริิมหามายาประสูตพิระราชโอรส 

โดยเป็นวหิารเก่ามอีายุร่วมสมยักบัเสาหนิพระเจา้อโศก ปจัจุบนั ทางการเนปาลไดส้รา้งวหิารใหม่ทบัวหิารมายาเทวหีลงัเก่า 

และไดข้ดุคน้พบศิลาจารึกรูปคลา้ยรอยเทา้ 

สนันิษฐานว่าเป็นจารึกรอยเทา้กา้วทีเ่จด็ของเจา้ชายสทิธตัถะที่ทรงด าเนินไดเ้จด็กา้วในวนัประสูติ 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรือ หอ้งอาหารในโรงแรม 

บ่าย น า ท่ าน เดินทาง สู่  เ มืองพาราณสี  เ ป็น เมืองหลวงของแควน้กาสี  ( K ingdom of  Kashi )  ในสม ัยพุทธกาล 

ปจัจุบนัตัง้อยู่ในรฐัอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย ห่างจากลคัเนาซึ่งเป็นเมืองหลวงของอุตตรประเทศเป็นระยะทาง 320 

กิโลเมตร พาราณสีมีแม่น า้คงคาไหลผ่าน เป็นเมืองที่ศกัดิสิทธ์ิที่สุดหน่ึงในเจ็ดเมืองศักดิสิทธ์ิ (สปัดาปุริ, Sapta Puri) 

ใ นคว าม เ ชื่ อ ข อ งศ า สน าฮิ น ดู แ ล ะศ าสน า เ ชน  พ า ร าณสีมี ป ร ะ ว ัติ ค ว าม เ ป็ นม า ย า วน านกว่ า  4 , 0 0 0  ปี  

เป็นเมอืงที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศอนิเดียและยงัจดัเป็นเมอืงที่มผูีอ้ยู่อาศยัต่อเนื่องยาวนานที่สุดในประวตัิศาสตรโ์ลกด ้วย[3] 

ถอืว่าเป็นสุทธาวาสที่สถติแห่งศิวเทพ ถอืว่าเป็นเมอืงอมตะของอนิเดยีและเป็นที่แสวงบุญทัง้ของชาวฮินดูและชาวพทุธทัว่โลก 

ครัง้สมยัอาณานิคม เมอืงนี้มชีื่อว่า เบนาเรส (Benares) 

ค า่      บริการอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

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

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ล่องเรือแม่น ้าคงคา ซึง่ชาวฮนิดูเชื่อถอืว่าเป็นแม่น า้ศกัดิ์สทิธ์ิทีไ่หลมาจากมวยผมขององคพ์ระศิวะ 

(แม่น า้นี้ไหลมาจากทีร่าบสูงทเิบตเทอืกเขาหมิาลยั ประเทศจนีและเนปาล) ใหท้กุท่านได ้ลอยกระทงแม่น า้คงคา ชม 

พธีิบูชาไฟ มหาศิวะราตรี และ การเผาศพ ของชาวฮนิดูทีส่บืทอดกนัมาอย่างชา้นาน 

รวมทัง้เป็นสถานทีค่นนบัลา้นมุ่งหนา้มาเพือ่ชมพธีิกรรมริมฝัง่แม่น า้คงคาอนัศกัดิ์สทิธ์ิ 

(พธีิเผาศพริมแม่น า้คงคาของศาสนาฮนิดู) น าท่านเดินทางสู่ เมืองสารนาถ น าท่านสวดมนต ์ไหวพ้ระ นัง่สมาธิ ที ่

ธมัเมกขสถูป ป่าอสิปิตนมฤคทาวนั เป็นพทุธสงัเวชนียสถานแห่งที ่3 สถานทีแ่สดงปฐมเทศนาธรรมจกักปัปวตันสูตร 

โปรดเบญจวคัคียท์ ัง้หา้ ในสมยัพทุธกาลเป็นสถานที่สงบและเป็นทีช่มุนุมของเหลา่ฤษ ีนกับวชและนกัพรตต่าง ๆ 

ทีม่าบ าเพญ็ตบะและโยคะเพือ่เขา้ถงึพรหมนั (ตามความเชื่อของพรามหณ์) 

ท าใหป้จัจวคัคียท์ี่ปลกีตวัมาจากเจา้ชายสทิธตัถะมาบ าเพ็ญตบะทีน่ี่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านชม เจาคนัธีสถูป เป็นสถานที่ซึง่พระพทุธองคท์รงพบกบัปญัจวคัคีย ์ณ 

สถานที่แห่งนี้ เมือ่พระพทุธองคท์รงเสดจ็มาถงึป่าอสิปิตนมฤคทายวนัแลว้ ปญัจวคัคีย ์เมือ่เห็นพระพทุธองคเ์สดจ็มาแต่ไกล 

จงึท าสญัญากนัว่า จะไม่ลุกรบั จะไม่ตอ้นรบั แต่เมือ่พระองคเ์สดจ็มาถงึ ต่างก็ลมืสญัญานัน้สิ้น 

สถานที่ทีพ่ระพทุธองคท์รงพบปญัจวคัคียเ์มือ่เสดจ็มาถงึป่าอสิปิตนมฤคทายวนันี้ 

ปจัจบุนัอยู่ห่างจากสถานทีแ่สดงปฐมเทศนาไม่ไกลนกัประมาณกิโลเมตรเศษ 

มกีารสรา้งพระสถูปเป็นเคร่ืองระลกึว่าทีน่ี่เป็นสถานทีซ่ึ่งพระพทุธองคท์รงพบกบัปญัจวคัคีย ์เรียกว่า เจาคนัธีสถูป 

สนันิษฐานกนัว่า สรา้งราวๆ พทุธศกัราช 1000 ช่วงราชวงศค์ุปตะน าท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑเ์มืองสารนาถ 

มพีระพทุธรูปโบราณซึง่น่าทึง่ และงดงามตามแบบฉบบัของคนอินเดยี อายุนบัพนัปีมากมาย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรือ หอ้งอาหารในโรงแรม 

บ่าย ออกเดนิทางสู่ เมืองคยา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง) ใหท้กุท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ค า่     บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Bhodhagaya Regency Hotel ระดบั 4 *หรือเทียบเท่า 
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วนัที่หก สนามบินคยา-สนามบินดอนเมือง 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น.  น าท่านเดินทางออกจากโรงแรมทีพ่กั ท าการเช็คเอา้ท ์ออกเดนิทางสู่  สนามบนิคยา 

10.40 น.  ออกเดนิทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ Air Asia เทีย่วบนิที ่FD123  ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 40 

นาท ี(ไม่มบีริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

14.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

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

 
อตัราค่าบรกิารต่อท่านและเงือ่นไข 

อนิเดีย-เนปาล เท่ียวฟิน ปลื้มปริ่ม อิม่บุญ 4 สงัเวชนียสถาน 6 วนั 5 คืน-FD 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ

2-3ท่าน 

ไม่รวมค่าวีซ่า 

เด็กอายุไม่เกนิ12ปีเ

สรมิเตียง 

ไม่รวมค่าวีซ่า 

เด็กอายุไม่เกนิ12ปีไ

ม่เสรมิเตียง 

ไม่รวมค่าวีซ่า 

ไม่เอาตัว๋เครื่องบิ

น 

ไม่รวมค่าวีซ่า 

พกัเดี่ยว 

11 - 16 พฤศจกิายน 65 28,990 28,990 27,990 18,990 6,000 

09 - 14 ธนัวาคม 65 29,990 29,990 28,990 19,990 6,000 

30 ธนัวาคม 65 - 04 มกราคม 66 31,990 31,990 30,990 21,990 7,000 

13 - 18 มกราคม 66 28,990 28,990 27,990 18,990 6,000 

20 - 25 มกราคม 66 28,990 28,990 27,990 18,990 6,000 

27 มกราคม - 01 กมุภาพนัธ ์66 29,990 29,990 28,990 19,990 6,000 
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อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

✔ ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดัระบวุนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 

✔ ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบินปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 

✔ ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 5 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

✔ อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✔ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

✔ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก. 

✔ ค่ารถรบั-สง่สถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

✔ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

✔ ค่าประกนัชีวิตกรณีอบุติัเหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท 

และค่ารกัษาพยาบาลกรณีอบุติัเหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 

✔ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ) 

 
อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

× ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

× ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) 

หรือ คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 

× ค่ า ใ ช้จ่ า ย ส่ วนตัวนอก เห นือ จ า ก ร ายก า ร ท่ี ร ะบุ  เ ช่ น  ค่ า เ ค รื่ อ ง ด่ื มแล ะ ค่ า อ าห า ร ท่ี ส ั ่ง เพิ่ ม เ อ ง ,  ค่ า โ ท รศัพท์, 

ค่าอาหารและเครื่องด่ืมส ัง่พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

× ค่าใชจ้า่ยอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อบุติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้

อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้ท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุ

มของบริษทัฯ 

× ค่าปรบั ส าหรบัน ้าหนักกระเป๋าเดินทางท่ีเกนิจากท่ีทางสายการบินก าหนดไว ้20 กก. 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอนิเดียและประเทศเนปาล ท่านละ 3,000 บาท 

× ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่านละ 1,800 บาท (ช าระท่ีสนามบินในวนัเดินทาง) 

× ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ข้ึนอยู่กบัความพงึพอใจในการบริการ 
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เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ 

1.กรุณาท าการจองก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัท าการหรือก่อนหนา้นั้น 

โดยสง่แฟกซห์รืออเีมลลร์ายช่ือและหนา้หนังสอืเดินทางเพื่อยนัการจองท่ีนัง่ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท 

2.ค่าทวัรส์่วนท่ีเหลอื บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ัง้หมด 30 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษทัฯ 

ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางของท่าน และการคืนเงนิทัง้หมดหรือบางสว่นตามค่าใชจ้า่ยท่ีเกดิข้ึนจริง 

3.เม่ือท่านตกลงช าระเงนิค่าบริการไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษทัฯ 

ทางบริษทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขการใหบ้ริการท่ีไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีทัง้หมดน้ีแลว้ 

4.ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการด าเนินการย่ืนขอวีซ่าประเทศอนิเดียแบบ E Visa แบบ Double ใหก้บัผูร่้วมเดินทางเท่านั้น 

ยกเวน้แต่ผูร้่วมเดินทางมีวีซ่าปี 

 

เงื่อนไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯจะคืนเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด โดยจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริง เช่นค่าธรรมเนียมวีซ่า 

ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ ์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 
หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ 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 
ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย 
รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ 
5.รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner) 
6.อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน 
หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง 
7.ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้ 
8.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้ 
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9.ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ 
ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ 
ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้ 
10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน 
บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ 
แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ 
11.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น 
12.บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น 
การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม 
การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ 
กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น 
13.หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 
ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบการคืนเงินทั้งหมด 
14.ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ 
ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ 
หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวน้ี 
15.ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด 
ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว 
16.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน 
บริษัทขนส่ง 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 
ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย 
ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 
20.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
21.กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายในประเทศ เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว 
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน 
โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเ
วลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว 
22. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผู้มจีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเท่านัน้ 
(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้  
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เอกสารทีต่อ้งเตรยีมประกอบการยืน่วซีา่อนิเดยี(E-Visa) 

 
1.แบบฟอรม์ แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเพือ่ประกอบการด าเนนิการขอวซีา่ โดยตอ้งกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น 
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 

หากทา่นเคยไดย้ ืน่หรอืไดร้บ้การอนุมตัวิซีา่ออนไลนค์รบ 2 คร ัง้แลว้ 

จะตอ้งด าเนนิการยืน่ผา่นศนูยร์บัยืน่วซีา่อนิเดยีเทา่น ัน้ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ใหก้ารแนะน า 

ประวตัสิว่นตวั  

คำนำหน้า :   ⃣⃣    นาย    ⃣⃣  นาง   ⃣⃣  นางสาว      ⃣⃣  เด็กชาย    ⃣⃣  เด็กหญิง  

       

ชือ่ :  _     _______________                  ______นามสกลุ : _     ____________  ___                                          ___    

     

NAME: _     _______________                  ___   SURNAME: _     ____________ ___                                         ___  

       

สถานะภาพ :      ⃣⃣   แต่งงาน         ⃣⃣   โสด          ⃣⃣   หย่าร้าง 

 

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 

 

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

 

 

 
 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
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