
 
 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 26243 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

อินเดีย - เนปาล 8วนั 7คืน 
      

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อินเดีย - เนปาล 8 วัน 7 คืน 

ตามรอยพระบาทพุทธศาสดา แดนพุทธภมู ินมสัการ “4 สงัเวชนยีสถาน” 

      บิน ไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia - FD) 

พุทธคยา (สังเวชนียสถานแห่งท่ี 2) สถานท่ีตรัสรู้ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ  

กรงุราชคฤห์ เมืองหลวงของแคว้นมคธในอดีต ชมซากสถูปท่ีพระเจ้าพิมพิสารพบพระพุทธเจ้าครั้งแรก 

“เขาคชิฌกูฏ” จุดก าเหนิดของ “วันมาฆบูชา” ท่ีเอหิภิกขุ 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย 

เมอืงนาลนัทา ชม มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก ท่ีเคยรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่เม่ือพันปีมาแล้ว 

เมอืงปัตนะ ชมวัดอโศการาม สถานท่ีท าสังคายนาพระไตรปิฏกครั้งท่ี 3 ท่ีพระเจ้าอโศกมหาราชสร้างถวาย 

เมอืงกสุนิารา สักการะ สาลวโนทยาน (สังเวชนียสถาน แห่งท่ี 4) สถานท่ีดับขันธปรินิพพาน 

สวนลมุพินีวนั (สังเวชนียสถานแห่งท่ี 1) สถานท่ีพระนางสิริมหามายาประสูติเจ้าชายสิทธิธัตถะกุมาร  

ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั (สังเวชนียสถานแห่งท่ี 3) ปัจจุบันเรียก สารนาถ สถานท่ีแสดงปฐมเทศนา 

บริการน า้ดื่มทุกท่านวันละ 1 ขวด 

เดนิทาง ไฟลท์ ตน้ทาง ปลายทาง เวลาออก เวลาถงึ 

 FD 122 ดอนเมือง (DMK) คยา (GAY) 08:20 10:10 

 FD 123 คยา (GAY) ดอนเมือง (GAY) 10:40 14:10 



 

โปรแกรม การเดินทาง 

วันที่หนึ่ง : กรุงเทพ, สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิคยา, พุทธคยา – พระมหาโพธเิจดยีพุ์ทธคยา 

– ต้นพระศรมีหาโพธิ ์– พระแทน่วชัรอาสน ์– สัตตมหาสถาน – กราบพระพุทธเมตตา                                                                     

                                                                                            (-/L/D) 

04.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู

ทางเขา้หมายเลข 2 บรเิวณลานรองรบัผูโ้ดยสาร เคานเ์ตอร ์1 เจา้หน้าที่ตั้งป้ายให้การ

ต้อนรบัและอ านวยความสะดวกในการชว่ยเชค็เอกสารและสัมภาระ  

08.20 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินคยา ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน ไทย แอร์เอเชีย (Thai 

AirAsia) เที่ยวบนิที ่FD122  (บริการอาหารและน า้ดื่มแบบชุด, พร้อมน ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ทอ้ง

เครื่องท่านละ 1 ใบ น ้าหนักรงมสูงสุดไม่เกิน 20 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องได้อีกท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 7 

กิโลกรัม) 

 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์ โรงแรม เมอืง 
อาหาร 

เช้า กลางวนั เยน็ 

1 กรุงเทพ, สนามบินดอนเมือง – สนามบินค

ยา, พุทธคยา – พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา 

– ต้นพระศรีมหาโพธิ์ – พระแท่นวัชรอาสน์ 

– สัตตมหาสถาน – กราบพระพุทธเมตตา                                                                    

ANANAD 

INTERNATIONAL  

หรือระดับเดียวกัน 

BODHGAYA 

   

2 พุทธคยา – ราชคฤห์ – เขาคิชกูฏ – นาลัน

ทา – มหาวิทยาลัยนาลันทา – สักการะ

หลวงพ่อพระองค์ด า – ปัตนะ                                                  

PATLIPUTRA 

CONTINENTAL 

หรือระดับเดียวกัน 

PATNA 
   

3 ปัตนะ -เมืองไวสาลี – เจดีย์บรรจุพระบรม

สารีริกธาตุ – วัดกูฏาศาลาป่ามหาวัน - มหา

เจดีย์เกสริยา - เมืองกุสินารา                                             

OM RESIDENCY 

หรือระดับเดียวกัน 
KUSHINAGAR 

   

4 เมืองกุสินารา - สักการะมหาปรินิพพาน

เจดีย์ – นมัสการมกุฏพันธนเจดีย์ – เมือง

ลุมพินี (ประเทศเนปาล)                                                        

HOTEL MAURYA 

หรือระดับเดียวกัน 
LUMBINI 

   

5 เมืองลุมพินี – สวนลุมพินีวัน - วิหารมหา

มายา – เสาพระเจ้าอโศก – เมืองสาวัตถี 

(ประเทศอินเดีย)                                                                

PAWAN PALACE 

หรือระดับเดียวกัน  
SRAVASTI 

   

6 เมืองสาวัตถี - วัดเชตวันมหาวิหาร  - บ้าน

อนาถบิณฑิกเศรษฐี – บ้านปุโรหิต - เมือง

พาราณสี                                                                  

PINACLE GATE 

หรือระดับเดียวกัน  
VARANASI 

   

7 เมืองพาราณสี – ล่องแม่น ้าคงคา – ป่า

อิสิปตนมฤคทายวัน - เมืองพุทธคยา                                                                  
ANAND 

INTERNATIONAL 

หรือระดับเดียวกัน  

BUDHGAYA 
   

8 เมืองพุทธคยา – สนามบินคยา - สนามบิน

ดอนเมือง                         
------------ ------- 

  

----

- 



10.10 น. เดินทางถึง สนามบินคยา ประเทศอินเดีย (เวลาที่อินเดีย ช้ากว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง 30 นาที 

แนะน าให้ทุกท่านปรับเวลาทันที่ที่ไปถึงเพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันเวลานัดหมาย) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ

รับกระเป๋าสัมภาระ น าท่านเดินทางสู่ เมืองพุทธคยา อันเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ผ่านชม 

วัดไทยพุทธคยา ซึ่งเป็นวัดไทยไทย แห่งแรกในต่างแดนพระอุโบสถจ าลองแบบจากวัดเบญจมบพิตร

ประดิษฐานพระพุทธชินราชจ าลองภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระมหาชนกอันงดงาม และ

น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

น าท่านสู่ พระมหาโพธิเจดยี์พุทธคยา ซึ่งสร้างโดยพระเจ้าหุวิชกะ ในพุทธศตวรรษที่ 7 

โดยมีรูปแบบผสมผสานเจดีย์ แบบพุทธตั้งอยู่เหนือปรางค์แบบฮินดู จนเกิดเอกลักษณ์เฉพาะตัว มี

สัญลักษณ์ที่ส าคัญคือ องค์เจดีย์สี่เหลี่ยมที่สูงใหญ่ โดยสูงถึง 51 เมตร ฐานวัดโดยรอบได้ 121.29 

เมตร ล้อมรอบด้วยโบราณวัตถุ โบราณสถานส าคัญ 

สักการะ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ (สังเวชนียสถานแห่งที่ 2)  

สถานที่ตรัสรู้ซึ่งปัจจุบันเป็นต้นที่ 4 พระแท่นวัชรอาสน์ ซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชสร้างถวายไว้ตรง

สถานที่ ที่เคยเกิดรัตนบัลลังก์เมื่อวันตรัสรู้ สัตตมหาสถาน ที่พระพุทธองค์เสวยวิมุติสุข 7 สัปดาห์

หลัง ตรัสรู้ กราบพระพุทธเมตตา อันศักดิ์สิทธ์ิที่ประดิษฐานภายในพระมหาโพธิเจดีย์มาแต่โบราณ 

ชมสถานที่ส าคัญ โบราณวัตถุ ล้อมรอบบริเวณอยู่มากมายน าท่านไหว้พระสวดมนต์ใต้ต้นพระศรีมหา



โพธ์ิสถานที่ตรัสรู้ หลังจากรับถวายข้าวมธุปายาสจากนางสุชาดา ชม ซากสุชาดาสถูป ที่สันนิษฐาน

ว่าสร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช บริเวณสถานที่ซึ่งเคยเป็นบ้านนางสุชาดา น าท่านผ่านชม แม่น ้า

เนรัญชรา จุดสถานที่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานลอยถาด 

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม. 

 หลังอาหารค ่า น าท่านสวดมนต์ นั่งสมาธิ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ ที่ พระมหาเจดีย์ 

พุทธคยา จนสมควรแก่เวลาน าท่านกลับเข้าสู่ที่พัก 

 

 
 

น าท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL ANAND INTERNATIONAL หรือเทียบเท่า ณ เมืองพุทธคยา 

วันทีส่อง : พุทธคยา – ราชคฤห ์– เขาคชิกฏู – นาลันทา – มหาวทิยาลยันาลนัทา – สักการะหลวง

พ่อพระองค์ด า – ปัตนะ                                                 (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ท่านออกเดินทางสู่ ราชคฤห์  (ระยะ 70  กิโลเมตร เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองหลวง

ของแคว้นมคธอันเจริญรุ่งเรืองในเมื่อสมัยพุทธกาลปกครองโดยพระเจ้าพิมพิสาร ซึ่อล้อมรอบด้วย

ภูเขาจนได้รับนามว่า “เบญจคีรีนคร”  ซึ่งยังปรากฏก าแพงเชิงเทินล้อมรอบตามสันเขาทั้ง 5 ลูก 

เป็นปราการอันเข้มแข็งคล้ายก าแพงเมืองจีน  

น าท่านขึ้น เขาคิชกฏู สถานที่ซึ่งพระพุทธองค์ทรงโปรดประทับมากที่สุดในเมืองนี้ (การขึ้นเขาคิชกูฏ ซึ่ง

เป็นการเดินขึ้นที่สูง ลาดชันพอประมาณ ระยะทางโดยรวมประมาณ 750 เมตร ทุกท่านจะต้องเดินขึ้น รถยนต์ไม่

สามารถขี้นไปถึงได้) นมัสการ “พระคนัธกฏุีพระพุทธองค”์ หรือ "พระมูลคันธกุฎี" ในพุทธประวัติ เล่าว่า

สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าทุกแห่งจะมีผู้น าของหอมนานาชนิดไม่ว่าจะเป็นไม้หอม ดอกไม้หอม 

เป็นต้น มาบูชาพระพุทธเจ้ามิได้ขาด โดยประดับไว้ภายในที่ประทับบ้าง วางเรียงรายอยู่โดยรอบบ้าง 

โดยมุ่งบูชาพระพุทธเจ้าด้วยกลิ่นหอมจึงปรากฏว่าหลังวัดที่ประทับจะมีดอกไม้ที่แห้งแล้วถูกน าไปทิ้ง

ไว้เป็นกองใหญ่ด้วยมีจ านวนมาก 
 



 
 

ชมกุฏิพระอานนท์, ถ ้าสุกรขาตาที่พระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์ ชมสถานที่พระเทวทัตกลิ้งหินใส่พระ

พุทธองค์ ผ่านชม “วัดชวีกมัพวนั โรงพยาบาลสงฆแ์หง่แรกของโลก” ซึ่งชีวกโกมารภัจน์ เคยใช้เป็น

ที่ปฐมพยาบาลพระพุทธเจ้า เมื่อครั้งถูกพระเทวทัตลอบท าร้าย  ชม “วัดเวฬุวนาราม วัดแห่งแรก

ของโลก” “วดัเวฬุวนัมหาวหิาร” หรือ พระวิหารเวฬุวนักลนัทกนวิาปสถาน เป็นอาราม (วัด) แห่งแรก

ในพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาเวภารบรรพต บนริมฝ่ังแม่น ้าสรัสวดีซึ่งมีตโปธาราม (บ่อน ้า

ร้อนโบราณ) คั่นอยู่ระหว่างกลาง นอกเขตก าแพงเมืองเก่าราชคฤห์ (อดีตเมืองหลวงของแคว้น

มคธ) รัฐพิหาร ประเทศอินเดียในปัจจุบัน 

 

ค าว่า เวฬุวัน แปลว่าสวนไผ่ เดิมอารามแห่งนี้เป็นพระราชอุทยานของพระเจ้าพิมพิสาร กษัตริย์

แคว้นมคธ ตั้งอยู่นอกเมืองราชคฤห์ เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วได้เสด็จไปยังเมืองราชคฤห์ พระ

เจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยข้าราชบริพารเข้าไปเฝ้า หลังจากทรงสดับธรรมแล้วทรงเลื่อมใสจึงถวาย

สวนเวฬุวันเป็นพุทธบูชา ต่อมาได้ถือกันว่าสถานที่นี้เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา เรียกว่า     

เวฬุวันมหาวิหาร นอกจากนี้วัดนี้ยังเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่เอหิภิกขุจ านวน 

1,250 รูป ที่มาชุมนุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย แล้วส่งไปเป็นพระธรรมทูตประกาศพระศาสนา อัน

เป็นที่มาของ “วันมาฆบชูา” ภายในวัดมีสระกลนัฑกะ ซึ่งพระเจ้าพิมพิสารทรงขุดไว้ ตโปธาร บ่อแร่น ้า



ร้อน ซึ่งมีมาตั้งแต่คร้ังพุทธกาล เป็นต้นเหตุของการมีพุทธานุญาตให้ภิกษุสรงน ้าทุก 15 วัน ส่วน

ชาวฮินดูเชื่อว่าเป็นน ้าศักดิ์สิทธ์ิที่ไหลผ่านขุมนรกชั้นโลหกุมภีร์ จึงนิยมมาอาบน ้าแร่ เพราะเชื่อว่าเมื่อ

อาบแล้วจะได้บุญ และสามารถรักษาโรคร้ายได้ โดยแบ่งตามระดับของชนชั้นวรรณะ 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองนาลันทา  (ระยะทาง 15 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 30 นาที) 

เมืองบ้านเกิดของพระสารีบุตร อัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า น าชม “มหาวิทยาลัยนาลันทา 

มหาวิทยาลัยสงฆ์ แห่งแรกของโลก” ที่เคยรุ่งเรืองและย่ิงใหญ่เมื่อพันปีมาแล้ว โดยเป็นศูนย์กลาง

พุทธศาสนาในสมัยโบราณมีนักศึกษามาจากนานาประเทศรวมทั้งพระถังซัมจั๋งจากเมืองจีน  
 

 
น าท่านสักการะ “หลวงพ่อพระองค์ด า” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิแกะสลักด้วยหินแกรนิตสีด า ปาง

นั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ชี้แม่พระธรณีเป็นพยาน หน้าตักกว้าง ๖๙ ฟุต สร้างในสมัยพระเจ้าเทวปาล 

เมื่อประมาณ พ.ศ. ๑๓๕๓-๑๓๙๓ ประดิษฐานอยู่ทางด้านทิศเหนือของมหาวิทยาลัยนาลันทา      

ตามประวัติที่ถูกจารึกโดย ท่านตรานารถ และท่านธรรมสวามิน ได้บันทึกไว้ว่า เมื่อประมาณปี ๑๗๖๖ 

หลังจากกองทัพมุสลิมเข้าปกครองดินแดนชมพูทวีปฝ่ายเหนือ และแคว้นนครเกือบทั้งหมด กองทัพ

มุสลิมน าโดย อิคเทีย ซิลจิ พร้อมด้วยทหารประมาณ ๒๐๐ คน ได้กรีธาทัพเข้าไปในมหาวิทยาลัยนา

ลันทา ท าลายพระพุทธรูปและศิลปกรรมต่าง ๆ ที่ขวางหน้า ก่อนจะยกทัพกลับไปเมืองภัคทัยปูร์ ท า

ให้หลวงพ่อพระองค์ด าถูกเศษอิฐและหินทับถมลงใต้แผ่นดินเป็นเวลานานเกือบ ๗ ศตวรรษ หรือ

ประมาณเกือบ ๗๐๐ ปี จนกระทั่งมีนักปราชญ์ด้านโบราณคดีชื่อ เซอร์ คันนิ่งแฮม ได้ศึกษาและอ่าน

บันทึกลายแทงของ พระถังซัมจั๋ง เกี่ยวกับเรื่องของมหาวิทยาลัยนาลันทา และน าคณะเข้ามาส ารวจ

ขุดค้น จนได้ค้นพบพระเจดีย์องค์ที่ตั้งอยู่ใจกลางมหาวิทยาลัยพอดี จากนั้นก็ได้ท าแผนที่ตามลาย

แทงที่มีอยู่ (คือจากหนังสือของพระถังซัมจั๋ง) เพ่ือค้นหาจนปรากฏว่า ได้พบซากเจดีย์องค์อื่น ๆ ตัว

มหาวิทยาลัย รวมทั้ง 'หลวงพ่อองค์ด า' และพระพุทธรูปองค์อื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งปัจจุบันเก็บรักษา

ไว้ที่พิพิธภัณฑ์นาลันทา และในบรรดาพระพุทธรูปที่ขุดพบทั้งหมดมีเพียง 'หลวงพ่อองค์ด า' องค์

เดียวเท่านั้นที่นับว่ามีความสมบูรณ์ที่สุด เพราะพระนาสิกและนิ้วพระหัตถ์เท่านั้นที่บิ่นเล็กน้อย  
 



 
 

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองปัตนะ (ระยะทาง 83 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)  ในอดีตมีชื่อเรียก 

เช่น ปัตนะ ปาฏลีบุตร มคธ ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของแคว้นพิหาร ในอดีตเมืองนี้เคยเป็นสถานที่

ท าสังคายนาพระธรรมวินัย พระไตรปิฏกครั้งที่ 3 ครั้งที่สาม ที่พระเจ้าอโศกมหาราชสร้างถวาย และ

เผยแพร่ไปทั่วอินเดีย 
 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม. 

น าท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL PALIPUTRA CONTINENTAL หรือเทียบเท่า ณ เมืองปัตนะ   

วันที่สาม : ปัตนะ -เมืองไวสาลี – เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ – วัดกูฏาศาลาป่ามหาวัน - มหา

เจดีย์เกสริยา - เมืองกุสินารา                                            (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองไวสาล ี(ระยะทาง 35 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) อดีตเคยเป็นเมืองหลวง

ของแคว้นวัชชีในสมัยพุทธกาล ซึ่งพระพุทธองค์เคยมาโปรดให้ชาวเมืองรอดพ้นจากโรคห่า ที่มาของ

การสวดรัตนปริต น าท่านนมัสการ “ซากเจดีย์บรรจพุระบรมสารีริกธาตุ” ซึ่งเหล่ากษัตริย์วัชชีได้รับ

แบ่งมาหลังถวายพระเพลิงพุทธสรีระ 1 ใน 8 ส่วน นอกจากนี้ เมืองไวสาลี ยังปรากฏสระน ้ากว้าง

ใหญ่ที่ใช้ในพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์ลิจฉวี และแนวก าแพงดินวังโบราณ ที่หลงเหลืออยู่ นมัสการ 



“วัดกูฏาศาลาป่ามหาวัน” ซึ่งปรากฏสถูปทรงโอคว ่า และเสาหินของพระเจ้าอโศกมหาราชที่สมบูรณ์

ที่สุดที่ยังปรากฏสิงโตหินบนยอดเสา และวัดนี้ยังเป็นที่พระพุทธองค์ประทานพุทธานุญาตบวช     

พระนางปชาบดีโคตรมี เป็นพระภิกษุณีรูปแรกของโลก นมัสการซาก วัดวาฬุการาม สถานที่ประชุม

สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 2 ในสมัยพระเจ้ากาฬโศก 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองกสุนิารา (ระยะทาง 260 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เป็นที่ตั้งของ

สังเวชนียสถานแห่งที่ 4 ดินแดนแห่งพุทธปรินิพพาน ระหว่างทางน าท่านชม มหาเจดีย์เกสริยา 

ตั้งอยู่ในบริเวณหมู่บ้านเลาลิยะนันดันท์ และนันทันกาทร์ เขตจังหวัดจัมบารัน แคว้นวัชชี รัฐพิหาร 

ก่อนถึงเมืองกุสินาราประมาณ 120 กิโลเมตร ซึ่งถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ. 1998 เป็นโบราณสถานที่ถูก

ค้นพบล่าสุดในอินเดีย เชื่อว่าเป็นเจดีย์ยุคแรก ๆ ของพระพุทธศาสนา ความกว้างของฐานเจดีย์

โดยรอบ กว้างกว่า 650 เมตร ความสูงที่คงเหลือประมาณ 40 เมตร อันเนื่องจากแผ่นดินไหวในปี 

ค.ศ. 1934 ท าให้ความสูงลดลง ปัจจุบันมหาเจดีย์แห่งนี้กลายเป็นมหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย 

จากการสัญนิฐานของกองโบราณคดีอินเดีย คาดว่าที่นี่ยังสร้างไม่เสร็จดีนัก ถ้าสร้างเสร็จอาจจะมี

ขนาดใหญ่กว่าบุโรพุทโธได้ และที่ส าคัญกองโบราณคดีฯ ได้ขุดค้นไว้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้น เพ่ือให้

เห็นถึงโครงสร้างของโบราณสถาน และ ป้องกันการพังทลายขององค์เจดีย์ เอง ประวัติการ

ก่อสร้างไม่ค้นพบว่าถูกกล่าวถึงในพุทธประวัติ หรือในค าภีร์พระไตรปิฏกเลย แต่มีปรากฏในบันทึก

ของพระถังซัมจั๋ง ได้กล่าวไว้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของพระมหาเจดีย์ที่ประดิษฐานบาตรของ

พระพุทธเจ้า ที่ทรงประทานแก่เจ้าชาววัชชีเมืองไวสาลี ที่ตามมาส่งเสด็จพระพุทธองค์เป็นครั้ง

สุดท้าย ก่อนจะเสด็จไปยังเมืองกุสินาราเพ่ือเสด็จดับขันธปรินิพพาน เพ่ือเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้า 

คาดว่าสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วงพุทธศตวรรษที่ 4 - 6 (143 - 57 ก่อนคริสตกาล) รูปลักษณะ

ด้านบนของเจดีย์จะมีลักษณะคล้ายเจดีย์ชเวดากอง และองค์พระปฐมเจดีย์ที่ประเทศไทย และมี

ลักษณะจะคล้ายกับมหาเจดีย์บุโรพุทโธมาก มีฐานและซอกมุมขององค์เจดีย์ส าหรับประดิษฐาน

พระพุทธรูป และยังมีแบ่งเป็นชั้น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน แต่มหาสถูปเกสริยานั้นสร้างขึ้นก่อน และมีความ

เป็นไปได้ว่าบุโรพุทโธ จะได้รับอิทธิพลศิลปะการสร้างจากมหาเจดีย์เกสริยาก็เป็นไปได้มาก  

 
เดินทางถึงเมืองกุสินาราน าท่านเข้าสู่ที่พัก 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม. 

น าท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL OM RESIDENCY หรือเทียบเท่า ณ เมืองกุสินารา 



 

วันที่สี่ : เมืองกุสินารา - สักการะมหาปรินิพพานเจดีย์ – นมัสการมกุฏพันธนเจดีย์ – เมืองลุมพินี 

(ประเทศเนปาล)                                                       (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสักการะสาลวโนทยาน มหาปรินิพพานเจดีย์ (สังเวชนียสถาน แห่งที่ 4) สถานที่ดับขันธปริ

นิพพาน ซึ่งมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงบาตรคว ่าสูงใหญ่ มีฉัตร 3 ชั้นตอนบนสุดเคยพังลงมาเมื่อปี 

2506 ปัจจุบันได้รับการบูรณะแล้ว ด้านหน้าเป็นมหาปรินิพพานวิหาร ภายในมีพระพุทธรูป        

ปางปรินิพพาน ฝีมือช่างชาวมถุรา สร้างด้วยหินทรายแดง อายุกว่า 1,900 ปี ที่มีความงดงามเป็น

อย่างย่ิง ทั้งนี้ บริเวณโดยรอบยังมีซากโบราณสถาน หมู่กุฏิสงฆ์สถูปเจดีย์ต่าง ๆ มากมาย แสดง

ถึงความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในสมัยโบราณนับพันปี ก่อนพระพุทธศาสนาจะเสื่อมไปจาก

อินเดีย  

 

จากนั้นน าท่านนมัสการ มกุฏพันธนเจดยี์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้า ซึ่งเหล่า

บรรดามัลละกษัตริย์ ได้ถวายสถานที่นี้อันเคยใช้เป็นที่ประกอบพิธีสวมมงกุฎ รับต าแหน่งกษัตริย์แห่ง

แคว้นมัลละมาแต่โบราณ ซึ่งปัจจุบันเป็นซากเจดีย์ทรงกลมขนาดใหญ่สร้างในสมัย พระเจ้าอโศก 

มหาราช ตั้งอยู่ห่างจากสาลวโนทยานประมาณ 1 กิโลเมตร 
 

 



เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

   (โปรดเตรียมหนังสือเดินทางไว้กับตัวเพ่ือประทับตราบริเวณด่านชายแดน ออกจาก

ประเทศอินเดีย เข้าประเทศเนปาล) น าท่านเดินทางสู่ เมืองลุมพินี (ระยะทาง 161 กิโลเมตร เดินทาง

ประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที) ในเขตประเทศเนปาล หลังผ่านด่านเข้าสู่ประเทศเนปาล น าท่านเข้าสู่

โรงแรมที่พัก  

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL MAURYA หรือเทียบเท่า ณ เมืองลุมพินี 

 

วันที่ห้า : เมืองลุมพินี – สวนลุมพินีวัน - วิหารมหามายา – เสาพระเจ้าอโศก – เมืองสาวัตถี 

(ประเทศอนิเดยี)                                                               (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

   น าท่านสู่ สวนลุมพินีวัน (สังเวชนียสถานแห่งที่ 1) แห่งเมืองลุมพินี ประเทศเนปาล 

สถานที่พระนางสิริมหามายาประสูติเจ้าชายสิทธิธัตถะกุมาร เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ปีจอ 80 ปี ก่อน

พุทธศักราช ภายในบริเวณ ชม วิหารมหามายา ซึ่งสร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช ภายใน

ประดิษฐานภาพจ าหลักศิลาพระนางสิริมหามายาประสูติพระกุมาร และ รอยพระบาทน้อยบนแผ่นหิน

ตรงบริเวณที่เชื่อว่าเป็นจุดที่ประสูติ ที่สันนิษฐานว่าพระเจ้าอโศกสร้างถวายเป็นพุทธบูชา    

ชม เสาพระเจา้อโศก ที่มีขนาดความสูง 22 ฟุต 4 นิ้วและข้อความจารึกเป็นหลักฐานว่า “ณ ที่นี่คือ

สถานที่ประสูติของ พระพุทธเจ้าศากยมุนี ซึ่งพระเจ้าอโศกเสด็จมาบูชาในปีที่ 20 แห่งรัชกาลของ

พระองค์ ในพุทธศตวรรษที่ 3” ชมสระโบกขรณีที่พระมารดาทรงสนามก่อนเวลาประสูติกาล  

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

   (โปรดเตรียมหนังสือเดินทางไว้กับตัวเพ่ือประทับตราบริเวณด่านชายแดน ออกจาก

ประเทศเนปาล เข้าประเทศอินเดีย) จากนั้นน าท่านข้ามแดนออกจากประเทศเนปาล สู่ประเทศอินเดีย 

เดินทางถึงด่านชายแดนเนปาล-อินเดีย ประทับตราหนังสือเดินทาง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองสาวัตถี (ระยะทาง 220 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเข้าสู่ที่พัก PAWAN PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า ณ เมืองสาวัตถี 



 

วันที่หก : เมืองสาวัตถี - วัดเชตวันมหาวิหาร  - บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี – บ้านปุโรหิต - เมือง

พาราณสี                                                                 (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

   น าท่านชมเมือง สาวัตถี (Sravasti) อดีตเมืองโบราณในสมัยพุทธกาล มีความส าคัญ

ในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศล 1 ใน แคว้นมหาอ านาจใน 16 มหาชนบทในสมัยพุทธกาล 

และเป็นเมืองส าคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า เพราะเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้า

ประทับนานที่สุดถึง 25 พรรษา เป็นที่ตรัสพระสูตรมากมายและเป็นเมืองที่พระพุทธศาสนามั่นคง

ที่สุด เพราะมีผู้อุปถัมภ์ส าคัญ เช่น พระเจ้าปเสนทิโกศล อนาถบิณฑิกเศรษฐี นางวิสาขา เป็นต้น 

ปัจจุบันคนอินเดียได้ลืมชื่อเมืองสาวัตถี (ในภาษาบาลี) หรือ ศราวัสตี (ในภาษาสันสกฤต) ไป

หมดแล้ว คงเรียกแถบต าบลที่ตั้งเมืองสาวัตถีนี้เพียงว่า สะเหถ-มะเหถ (Saheth-Maheth) ปัจจุบนั 

ตั้งอยู่ในรัฐอุตตรประเทศ ของประเทศอินเดีย  น าท่านชม วัดเชตวันมหาวิหาร วัดที่อนาถบิณฑิก

เศรษฐีสร้างถวาย สร้างในบริเวณที่เดิมของเจ้าเชต ซึ่งเป็นเชื้อสายของกษัตริย์องค์หนึ่งในสมัย

พุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่นี่นานถึง 19 พรรษา ภายในพระเชตวันมหาวิหาร มีซากหมู่

เจดีย์และวิหาร ชม มูลคันธกุฎี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า ทรงแสดงธรรมโปรดหมู่เทวดาและ

มนุษย์ ณ ที่แห่งนี้ ชม หมู่กุฏพิระอรยิสาวก เนื่องจากพระพุทธองค์ประทับนานถึง 19 พรรษา จึงท า

ให้มีพระสาวกองค์ส าคัญมาสนองงานจ านวนมาก ท าให้โดยรอบมีหมู่กุฏิพระอรหันต์จ านวนมาก

เช่นกัน อาทิ พระสารีบุตร พระสีวลีเถระ พระมหากัสสปะ องคุลีมาล พระโมคคัลลานะ พระอุบาลี-

ราหุล พระอานนท์ เป็นต้น วันเชตวันมหาวิหาร จึงเป็นศูนย์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ส าคัญ

ที่สุดในครั้งพุทธกาล อานันทโพธิ ต้นไม้มงคลในเชตวัน อันเป็นต้นโพธ์ิที่พระอานนท์ด าริที่จะปลูกขึ้น

เพ่ือระลึกถึงพระพุทธเจ้า ซึ่งพระโมคคัลลานะน าเมล็ดจากพุทธคยาโดยทางอากาศ และท่านอนาถ

บิณฑิกเศรษฐีเป็นผู้ปลูกตามพุทธประสงค์  

 
 

  ชม บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี อยู่ในบริเวณพระราชวังของพระเจ้าปเสนทีโกศล เลยพระ

วิหารเชตะวัน ไปประมาณ 3 กิโลเมตร ที่ปัจจุบันเหลือเพียงซากอิฐบ้านโบราณเรียงเป็นชั้นลดหลั่น

กันไป มีบันใดขึ้นถึงยอด ตรงกลางจะแบ่งเป็นช่องคล้ายห้อง อนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นอุบาสกคน



ส าคัญในสมัยพุทธกาล เป็นผู้สร้างเชตวันมหาวิหารถวายพระพุทธองค์ นอกจากจะอุปถัมภ์บ ารุง

พระภิกษุสงฆ์แล้ว ยังได้สงเคราะห์คนยากไร้อนาถาอย่างมากมายเป็นประจ า จึงได้ชื่อว่า“อนาถบิณฑิ

กะ” ซึ่งแปลว่าผู้มีก้อนข้าวเพ่ือคนอนาถา หรือเศรษฐีขวัญใจคนจน  

 
 

ชม บ้านปุโรหิต ผู้เป็นบิดาของพระองคุลีมาล อีกหนึ่งสถานที่ที่ก าลังบูรณะอยู่ เป็นทางโพรงแคบๆ 

ที่ลอดเข้าไปด้านในทะลุจะเป็นห้องกว้างปิดทึบสี่ด้าน ด้านบนเปิดโล่งถึงยอดอาคาร นักโบราณคดี

สันนิษฐานว่าเป็นสถูปอนุสรณ์ส าหรับองคุลีมาล สาวกที่เคยฆ่าคนถึง 999 คน และตัดนิ้วมาร้อยเป็น

พวงมาลัยคล้องคอจนพบพระพุทธเจ้า ซึ่งแสดงถึงพระธรรมเทศนาโปรดองคุลีมาล จนเป็นพระ

อรหันต์   

ชม สถูปทรงแสดงยมกปาฏิหารย์ เป็นเนินดินที่พระเจ้าอโศกมหาราชมาสร้างไว้ ณ สถานที่แห่งเป็น

สถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปาฏิหาริย์ เพ่ือปราบเดียรถีย์ (นอกศาสนา) ยมกปาฏิหาริย์ คือการ

แสดงปาฏิหาริย์เป็นคู่ๆ มีไฟ มีน ้า เป็นต้น หลังจากนั้นเสด็จขึ้นบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพ่ือโปรดพุทธ

มารดา เป็นเวลา 3 เดือน ชม วัดบุพพาราม (หรือ บูรพาราม ที่แปลว่าทิศตะวันออก) เป็นวัดที่อยู่

ใกล้เคียงกับวัดเชตวัน ตั้งอยู่ทางใต้ของนครสาวัตถี เมืองหลวงของแคว้นโกศล วัดนี้เป็นวัดที่่   

นางวิสาขา สร้างถวายพระพุทธเจ้าด้วยเงิน 27 โกฎิ หรือ 270 ล้าน พระพุทธเจ้าได้เคยทรงมา

ประทับถึง 6 พรรษา และเป็นสถานที่ ต้นก าเนิดการ “ถวายผ้าอาบน ้าฝน” 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงพาราณสี (ระยะทาง 350 กโิลเมตร เดนิทางประมาณ 9 ชั่วโมง) 

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเข้าสู่ที่พัก PINNACLE GATE HOTEL หรือเทียบเท่า ณ เมืองพาราณสี 

  



 

วนัทีเ่จด็ : เมอืงพาราณส ี– ลอ่งแมน่ า้คงคา – ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั - เมอืงพุทธคยา                                                                      

(B/L/D) 

05.00 น.  น าท่าน ล่องแม่น า้คงคา ยามอาทิตย์อรุโณทัย เดินผ่านตัวตลาดของเมืองพาราณสี ที่

คลาคล ่าไปด้วยผู้คน ชมวิถีชีวิตชาวเมืองพาราณสี สู่ ท่าเรือทัศวเมศ เพ่ือล่องเรือชมแม่น ้าคงคา  

แม่น ้าศักดิ์สิทธ์ิของชาวฮินดู เพราะเชื่อว่าแม่น ้าสายนี้ไหลมาจากภูเขาไกรลาสบนสรวงสวรรค์       

ริมฝ่ังแม่น ้าเป็นสถานที่ประกอบพิธีอาระทิบูชา หรือการอาบน ้าล้างบาป ตลอดจนการเผาศพ ณ ท่า

มณีกรรณิการ์ ซึ่งไฟไม่เคยมอดดับมาตลอดระยะเวลา 4,000 ปี จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก 
 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน (สังเวชนียสถานแห่งที่ 3) (ระยะทางประมาณ 10กิโลเมตร 

เดินทาง 30 นาที)  สถานที่แสดงปฐมเทศนา หรือสถานที่พระตถาคตเจ้าทรงยังพระอนุตรธัมจักให้

เป็นไป ปัจจุบันเรียก “สารนาถ” ซึ่งเมืองพาราณสีนี้อยู่ห่างจากเมืองพุทธคยา สถานที่พระพุทธองค์

ตรัสรู้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 200 กิโลเมตร นมัสการ เขาคันธีสถปู สถานที่ที่พระพุทธ

องค์พบปัญจวัคคีย์ ชม ธัมเมกขะสถูป สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ และเกิดพระ

รันตรัยขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก ธรรมราชิกสถูป ที่พระอัญญาโกณฑัญญะบรรลุอรหันต์ พระมูลคันธ

กุฏิ กุฏิหลังแรกที่พระพุทธองค์จ าพรรษาเป็นพรรษาแรก เสาพระเจ้าอโศก ที่มีจารึก “อักษร

พราหมณ์”  พิพิธภัณฑ์สารนาถ ซึ่งเก็บโบราณวัตถุล ้าค่า โดยเฉพาะหัวเสาของพระเจ้าอโศกมหาราช 

พระพุทธรูปปางแสดงปฐมเทศนาที่งดงาม มีอายุกว่า 1,500 ปี ธรรมราชิกสถูป ที่ซึ่งพระอัญญา

โฏณฑัญญะบรรลุพระอรหันต์ จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก   
 



****โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสมของสถานการณ ์

ณ ขณะนัน้ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั**** 

 

 

 

 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงพุทธคยา (ระยะทาง 250 กโิลเมตร เดนิทางประมาณ 6 ชั่วโมง) 

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL ANAND INTERNATIONAL หรือเทียบเท่า ณ เมืองพุทธคยา 

 

วันที่แปด : เมืองพุทธคยา – สนามบินคยา - สนามบินดอนเมือง                        (B/-/-) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น.  ถึงเวลาอันสมควรน าทา่นเดินทางสู่ สนามบนิคยา เตรยีมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

10.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบิน ไทย แอร์เอเชยี (Thai 

AirAsia) เที่ยวบนิที ่FD123  (บริการอาหารและน ้าดืม่แบบชุด, พร้อมน ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ทอ้ง

เครื่องท่านละ 1 ใบ น ้าหนักรงมสูงสุดไม่เกิน 20 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องได้อีกท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 7 

กิโลกรัม) 

14.10 น. เดินทางถึง สนามดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  

 

********************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 



 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าวีซ่าประเทศอินเดีย (E-Visa) และค่าวีซ่าประเทศเนปาล ส าหรับหนังสือเดินทางไทย 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ภาษีสนามบิน ค่าประกันและภาษีน ้ามันของสายการบิน ในเส้นทางตามท่ี

ระบุในโปรแกรม (ขอสงวนสิทธ์ิในการแก้ไขปรับเปลี่ยนราคาหากมีการปรับเปลี่ยนจากทางสายการบิน) 

✓ ค่าท่ีพักตลอดการเดินทาง (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามมาตราฐานท่ีระบุในรายการ หรือเทียบเท่า      

(ขอสงวนสิทธ์ิในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้น ๆ ได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ 

งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่าง ๆ) 

✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามรายการระบุ, ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการท่ีระบุ,  

✓ ค่ารถรับส่งพร้อมคนขับระหว่างการน าเท่ียวตามรายการระบุ, ไกด์ท้องถิ่น ผู้มีประสบการณ์ คอย

ดูแลและให้ความรู้ ตลอดการเดินทางเดินทาง  

✓ หัวหน้าทัวร์(ไกด์ไทย)ผู้มีประสบการณ์ คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

✓ น ้าดื่มบริการบนรถ วันละ 1 ขวดต่อท่าน  

✓ ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินรักษาพยาบาลวงเงินไม่เกิน 500,000  / เสียชีวิต

ชดเชยสูงสุด 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าจัดท าหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯล 

 ค่าท าเอกสารผู้ถือต่างด้าว และ ค่าวีซ่าท่ีมีค่าธรรมเนียม 

 ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% กรณีต้องการใบก ากับภาษี (เฉพาะกรุ๊ปส่วนตัว) 

 ค่าน ้าหนักเกินพิกัดตามสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม 

 ค่าทิปไกด์ท้ังถิ่น พนักงานขับรถ และหัวหน้าทัวร์คนไทย ท่ีเดินทางไปพร้อมคณะขึ้นอยู่กับความพึง

พอใจของลูกค้า 

อตัราคา่บรกิาร ตอ่ท่าน เป็นสกลุเงิน ไทยบาท (ส าหรบัผูเ้ดินทาง 26 ท่านขั้นต ่า) 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ตอ่ทา่นพักหอ้งคู ่ พักเดีย่วจา่ยเพ่ิม 

15 – 22 มกราคม 2566 39,999 8,500 

01 - 08 กมุภาพันธ ์2566 39,999 8,500 

15 – 22 กมุภาพันธ ์2566 39,999 8,500 

01 - 08 มนีาคม 2566 39,999 8,500 

15 – 22 มนีาคม 2566 39,999 8,500 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี จ่ายเท่ากับผู้ใหญ่ปรกต ิ

**ราคาเสนอขาย เป็นราคาส าหรับคณะเดินทาง 26–35 ท่าน** 

**ราคาอาจมีเปลี่ยนแปลงตาม ชความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ 

และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น โดยราคาที่เสนอคดิ ณ วันที ่15 พฤศจิกายน 2565 ** 



 

ขอ้แนะน าและแจง้เพ่ือทราบ 

o ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน 

แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า 

o ท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ เป็นมาตรฐานท้องถิ่นของประเทศน้ันๆ ซึ่งอาจมีความแตกต่างจากระดับ

สากล  (ขอสงวนสิทธ์ิในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีท่ีไม่สามารถเข้าพักท่ีเมืองน้ัน ๆ ได้ เช่น ติดงาน

นิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว 

ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ 

การช าระเงนิ  

งวดที ่1 : ส ารองทีน่ัง่  กรณุาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 30,000 บาท/ท่าน (ภายใน 1 วนั หลงัการจอง)  

และกรุณาส่งส าเนาหนังสือเดินทาง พร้อมแบบฟอร์มรายละเอียดส าหรับการยื่นวีซ่าภายใน 7 วัน 

หลังจากช าระมัดจ า (*ส าคัญมาก กรุณาอย่า ขีดเขียน, แปะสติกเกอร์, ป๊ัมสัญลักษณ์อะไรก็ตามลงใน

เล่มพาสปอร์ต, หรือท าพาสปอร์ตฉีกขาด เพราะอาจมีผลท าให้ท่านถูกปฏิเสธ เข้า-ออก ประเทศ*) 

งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลือ 45 วนั ล่วงหนา้กอ่นออกเดนิทาง 

หากไม่ช าระค่าใช้จ่ายภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 

กรณียกเลิก  

o ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (กรณียังไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้น)   

o ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-59 วัน หักค่ามัดจ า 5,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) 

o ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจ าท้ังหมด + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) 

o ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ังหมด 

o ผู้เดินทางท่ีไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%  

o กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองเป็น

ภาษาอังกฤษ ท้ังน้ีทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง 

o กรณีมีการยื่นวีซ่าแล้วถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ี

เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน ค่ายกเลิก

ล่าช้าจากทางโรงแรม เป็นต้น 
 

หมายเหตุ 

1. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท

จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาในกรณี ที่ผู้เดินไม่ถึงข้ันต ่าของจ านวนที่ก าหนด หรือทางบริษัทยินดีคืน

เงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 3 วันท าการ หรือจัด

เสนอทัวร์อ่ืนให้ถ้าต้องการ 

3. กรณีที่ลูกค้ายกเลิกการเดินทาง และมีการคืนมัดจ าตามเงื่อนไขทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินภายใน 14 วัน 

4. กรณีท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายและช าระเงินล่วงหน้าเบ็ดเสร็จ

กับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี ยกเว้นท่านได้ท าการตกลง หรือ 

แจ้งให้ทราบก่อนการเดินทาง 

5. กรณีสถานที่ท่องเที่ยวใด ๆ ที่ระบุในโปรแกรมปิดท าการ เนื่องจากโปรแกรมทัวร์เป็นการเสนอขายล่วงหน้า 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืน ๆ เพ่ือทดแทนเป็น

ล าดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน 



6. การเปลี่ยนแปลงรายการรายละเอียดท่องเที่ยวบางประการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็น

สุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  

อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด 

7. กรณีท่านถูกปฎิเสธเข้า / ออก เมือง จากด่านตรวจคนเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท าที่ส่อ

ไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง  

8. ในกรณทีีท่า่นจะใช้หนงัสอืเดนิทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบ 

หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทาง

บุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

9. การขอทีน่ัง่ LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบิน

ก าหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่าง

รวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอน

เวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

10. โรงแรมที่พัก มาตรฐานที่พักตามที่ระบุในรายการ เป็นมาตรฐานท้องถิ่นของแต่ละประเทศ ซ่ึงอาจมีความ

แตกต่างจากระดับสากล (ขอสงวนสิทธ์ิในการย้ายเมืองเข้าพักในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้น ๆ ได้ เช่น 

ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ  

ส าหรับ ห้องพัก 3 ท่าน  (Tripple room) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ โซฟาเบรด หรือ อาจไม่สามารถ

จัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ และการขอห้องพักติดกันอาจจะท าให้ท่านไม่ได้ตามที่ต้องการ ซึ่งมักมีความ

แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรม 

11. กรณีเดินทางโดยลูกคา้จัดการตั๋วเครือ่งบินเอง (Land Only) ในกรณีลูกค้าด าเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเอง

และมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องด าเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิก

เที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม 

12. ตั๋วเครื่องบิน 

a. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ 

ท่านจะต้องช าระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัท

ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไป

แล้วผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท า

การ Refund ได้เท่านั้น) 

b. ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยัน

การเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้น

ยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้ 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 

o กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด 

ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามน าติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

o วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลช่ัน น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกท าการ

ตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. 

แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการ

บินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

o หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน าขึ้น

เครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

 



สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

o ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวาง

น ้าหนักเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น ้าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบิน

ก าหนด 

o ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเครื่องได้ ต้องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วน

ไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” 

(Centimeter) 

o ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่า

มาตรฐานได้ ทัง้นี้ข้ึนอยู่กบัข้อก าหนดของแต่สายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายในน า้หนักส่วนเกนิ 

o กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกนิไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand 

carry) 

o ของมีค่าทุกชนดิ ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกดิการสูญหาย สาย

การบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎของสายการบินนัน้ ๆ หรือสูงสุดตามกฎข้อบังคับของ ไออาต้า เท่านั้น ซึ่งจะ

ชดใช้ให้ประมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทั้งนี้จะชดเชยสูงสุดไม่เกิน USD 400 

กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณเีดินทางชั้นธรุกจิ (Business) ดังนัน้จึงไม่

แนะน าให้โหลดของมคี่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

o กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัย

การเดนิทางที่บริษัททัวร์ไดจ้ัดท าให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย ทุกท่านตอ้ง

ดูแลและระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน 

o กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ 

ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพยส์ินส่วนตัวของท่าน 

*************************************************************************** 

 

 

เอกสารในการยื่น E-VISA ทอ่งเที่ยวอนิเดยี / เนปาล 
 

• แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลยื่น E- Visa  อินเดีย 

• หนังสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า(ฉบับจริง) 

• รูปถ่ายสี (ถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2×2 นิ้ว) 2 รูป พ้ืนหลังสีขาว 

• ส าเนาหน้าวีซ่าที่เคยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชุด (หากมี) 

• ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 

• ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 

 

 

 

 

 



 

แบบฟอร์มส าหรบักรอกข้อมูลยืน่ E- Visa  อินเดยี 

(กรณุากรอกขอ้มูลให้ครบถว้นตามความเปน็จรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพิจารณา Visa ของทา่น) 

 

1. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………...........................…………………………………………………………………..……..…………………………..       

2. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]………………………...........................................……………………............................................................................ 

3. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……….....................................………………………………………............................................................ 

4. วัน / เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………....................………………………………………………….……………..………………………………...        

5. สถานท่ีเกิด (จังหวัด) …………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….         

6. ประเทศท่ีเกิด……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..            

7. สัญชาติปัจจุบัน   ไทย        สัญชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบัน………………………………………………………… 

8. เพศ            ชาย                   หญิง 

9. สถานภาพ   โสด     แต่งงาน (จดทะเบียน)          แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) 

     หย่า         แยกกันอยู่                        หม้าย 

 อื่นๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………….…….  

10. ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล ท่ีอยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอ านาจ

ปกครอง/ดูแลผู้เยาว์ ................……………......………........……………………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………….………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 

11. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ขอ ………………….…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………. 

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ........................................................ อีเมล  …………………………………………..…………………………………………… 

12.อาชีพปัจจุบัน .....................................................................................................................................................................................................  

13. ชื่อบริษัทหรือร้านค้า ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์  /  ส าหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ท่ีอยู่ของ

สถาบันศึกษา …………………………………………………….…….………………………………………………………………………….…………………….……………. 

………………………………………………………………………….....................................……………………………………………………..…………………………………… 

14.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าอินเดียหรือไม่ 

            ไม่เคย   เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................................................ 

15. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ 

          ตัวผู้ขอวีซ่าเอง  มีผู้อื่นออกให้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)  

กรุณาระบุชื่อ    ....................................................................................................................................................................................................... 

สิ่งท่ีช่วยในการด ารงชีพ   

   เช็คเดินทาง             เงินสด  

   บัตรเครดิต     ท่ีพักท่ีมีผู้จัดหาให้ 

   ช าระค่าท่ีพักล่วงหน้าแล้ว   ค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างพ านักมีผู้ออกให้ 

   ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว   ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)  

หมายเหตุ  การอนุมัติเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆท้ังสิ้น ท้ังน้ีบริษัทเป็น

เพียงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน 



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