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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 ุ๑ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ 

ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที 

หมายเหต ุ๒ : การออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิของคณะใช ้ระบบสุม่เลอืก (Random) 

ไม่สามารถลอ็กทีน่ ัง่หรือสลบัตามทีต่อ้งการ ดงันัน้ที่น ัง่อาจจะไม่ไดน้ ัง่ตดิกนัและไม่สามารถเลอืกช่วงทีน่ ัง่บนเครื่องบนิได ้

ท ัง้นี้ เป็นไปตามเงือ่นไขขอ้ก าหนดของสายการบนิ หากท่านตอ้งการเลอืกและระบุทีน่ ัง่ใหม่มค่ีาใชจ้่ายเพิม่เติม 

โปรดสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิในวนัเดนิทาง 

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 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัไทยพทุธคยา เป็นวดัไทยแห่งแรกในประเทศอนิเดยี เริ่มก่อสรา้งมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2500 

มเีนื้อที่ราว 12 ไร่ ตัง้อยู่บริเวณพทุธคยา อยู่ห่างจากองคเ์จดยีพ์ทุธคยาประมาณ 500 เมตร 
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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 

- ตน้ที่สองคือตน้ทีแ่ตกหน่อออกมาจากตน้แรกและไดถู้กท าลายลงในสมยัพระเจา้สาสงัการ กษตัริยฮ์ินดู 

- ตน้ที่สามคือตน้ที่แตกหน่อออกมาจากตน้แรกและไดต้ายลงเพราะขาดการบ 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 Bodhgaya 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 

ซึง่เป็นสถานทีพ่ระพทุธเจา้เสดจ็ดบัขนัธป์รินิพพานภายใตต้น้สาละคู่ 
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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 ฟุต 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 หอ้งอาหารโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Nansc Hotel ระดบั 3* หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีสี่ สวนลมุพนีิวนั - เสาหนิพระเจา้อโศกมหาราช - วิหารมายาเทวี - เมืองพาราณส ี

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

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 าท่านเดินทางสู่ เมืองพาราณสี เป็นเมอืงหลวงของแควน้กาส ี(Kingdom of Kashi) ในสมยัพทุธกาล 

ปจัจบุนัตัง้อยู่ในรฐัอตุตรประเทศ ประเทศอนิเดยี ห่างจากลคัเนาซึง่เป็นเมอืงหลวงของอตุตรประเทศเป็นระยะทาง 320 

กิโลเมตร พาราณสมีแีม่น า้คงคาไหลผ่าน เป็นเมอืงหน่ึงในเจด็เมอืงศกัดสิทิธ์ิ (สปัดาปริุ, Sapta Puri) 

ในความเชื่อของศาสนาฮนิดูและศาสนาเชน พาราณสมีปีระวตัิความเป็นมายาวนานกว่า 4,000 ปี 

เป็นเมอืงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของประเทศอนิเดียและยงัจดัเป็นเมอืงที่มผูีอ้ยู่อาศยัต่อเนื่องยาวนานทีสุ่ดในประวตัิศาสตรโ์ลกดว้ย[3] 

ถอืว่าเป็นสุทธาวาสที่สถติแห่งศิวเทพ ถอืว่าเป็นเมอืงอมตะของอนิเดยีและเป็นทีแ่สวงบุญทัง้ของชาวฮนิดูและชาวพทุธทัว่โลก 

ครัง้สมยัอาณานิคมเมอืงนี้มชีื่อว่าเบนาเรส (Benares) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่      บริการอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั City Inn Hotel ระดบั 3* หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีหา้ ล่องแม่น ้าคงคา - สารนาถ-ธมัเมกขสถูป ป่าอสิิปตนมฤคทาวนั - 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 เป็น พทุธสงัเวชนียสถานแห่งท่ี 3 สถานที่แสดงปฐมเทศนาธรรมจกักปัปวตันสูตร 

โปรดเบญจวคัคียท์ ัง้หา้ ในสมยัพทุธกาลเป็นสถานที่สงบและเป็นทีช่มุนุมของเหลา่ฤษ ีนกับวชและนกัพรตต่างๆ 

ทีม่าบ าเพญ็ตบะและโยคะเพือ่เขา้ถงึพรหมนั (ตามความเชื่อของพรามหณ์) 

ท าใหป้จัจวคัคียท์ี่ปลกีตวัมาจากเจา้ชายสทิธตัถะมาบ าเพญ็ตบะทีน่ี่ 

จากนัน้น าท่านชม เจาคนัธีสถูป เป็นสถานที่ซึง่พระพทุธองคท์รงพบกบัปญัจวคัคีย ์ณ 

สถานที่แห่งนี้ เมือ่พระพทุธองคท์รงเสดจ็มาถงึป่าอสิปิตนมฤคทายวนัแลว้ ปญัจวคัคีย ์เมือ่เห็นพระพทุธองคเ์สดจ็มาแต่ไกล 

จงึท าสญัญากนัว่า จะไม่ลุกรบั จะไม่ตอ้นรบั แต่เมือ่พระองคเ์สดจ็มาถงึ ต่างก็ลมืสญัญานัน้สิ้น 

สถานที่ทีพ่ระพทุธองคท์รงพบปญัจวคัคียเ์มือ่เสดจ็มาถงึป่าอสิปิตนมฤคทายวนันี้ 

ปจัจบุนัอยู่ห่างจากสถานทีแ่สดงปฐมเทศนาไม่ไกลนกัประมาณกิโลเมตรเศษ 

มกีารสรา้งพระสถูปเป็นเคร่ืองระลกึว่าทีน่ี่เป็นสถานทีซ่ึง่พระพทุธองคท์รงพบกบัปญัจวคัคีย ์เรียกว่า เจาคนัธีสถูป 

สนันิษฐานกนัว่า สรา้งราวๆ พทุธศกัราช 1000 ช่วงราชวงศค์ุปตะน าท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑส์ารนาถ (Sarnath Museum) 

ภายในศูนยจ์ดัแสดงมพีระพทุธรูปโบราณงดงามตามแบบฉบบัของคนอนิเดยี อายุนบัพนัปี 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรือ หอ้งอาหารในโรงแรม 

บ่าย ออกเดนิทางสู่ เมืองคยา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง) ใหท้กุท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ค า่     บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Bodhgaya 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 ี(ไม่มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

14.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

อตัราค่าบรกิารต่อท่านและเงือ่นไข 

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

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี ไม่เสริมเตียง พกัเดี่ยว 

12 - 17 มีนาคม 66 29,990 27,990 6,000 

17 - 22 มีนาคม 66 29,990 28,990 6,000 

อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมการย่ืนค าขอวีซ่าอนิเดียและวีซ่าเนปาล 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

✔ ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดัระบวุนัเดินทางไป - กลบัพรอ้มคณะ 

✔ ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบินปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 

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

✔ อาหารตามรายการระบ ุ(สงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✔ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

✔ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก. 

✔ ค่ารถรบั-สง่สถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

✔ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

✔ ค่าประกนัชีวิตกรณีอบุติัเหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท 

และค่ารกัษาพยาบาลกรณีอบุติัเหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 

✔ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ) 
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อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

× ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

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

หรือ คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 

× ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารท่ีส ัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ 

ค่าอาหารและเครื่องด่ืมส ัง่พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

× ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบิน,อบุติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้

อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้ท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุ

มของบริษทัฯ 

× ค่าปรบั ส าหรบัน ้าหนักกระเป๋าเดินทางท่ีเกนิจากท่ีทางสายการบินก าหนดไว ้20 กก. 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอนิเดียและประเทศเนปาล รวมท่านละ 3,000 บาท 

× ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่านละ 1,800 บาท (ช าระที่สนามบินในวนัเดินทาง) 

× ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขึ้นอยู่กบัความพึงพอใจในการบรกิารท่ีท่านไดร้บั 

 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ 

1. กรุณาท าการจองก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 - 30 วนัท าการหรือก่อนหนา้นั้น โดยสง่หนังสอืเดินทาง เพื่อยนัการจองท่ีนัง่ 

และช าระมดัจ าทวัรท์่านละ 10,000 บาท วีซ่าท่านละ 3,000 บาท 

2. ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลอื บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ัง้หมด 30 วนัก่อนการเดินทาง 

หากผูเ้ดินทางผิดนัดช าระหรือจงใจที่จะหลกีเลี่ยงการช าระเงนิค่าทวัรส์่วนที่เหลอื ทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางของท่าน 

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 
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เงื่อนไขการใหบ้รกิาร 

1. โปรแกรมทวัรน์ี้จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี านวนผูเ้ดนิทาง ข ัน้ต า่ 25 ท่าน รวมในคณะตามทีก่ าหนดไวเ้ท่านัน้ 

หากมจี านวนผูเ้ดนิทางรวมแลว้นอ้ยกว่าที่ก าหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิหรือปรบัเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง 

ในกรณีที่มผูีเ้ดนิทาง 15-19 ท่าน ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 2,000 บาท, กรณีที่มผูีเ้ดนิทาง 20-24 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 1,000 บาท 

2. ในกรณีที่ท่านไม่ไดร้บัผลการอนุมตัวิซี่าเขา้ประเทศอนิเดีย แบบ E - Visa ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนค่าธรรมเนียมวซ่ีา E - 

Visa และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวซี่าเพิม่เติม เพือ่ด าเนินการขอวซี่าใหม่โดยตรงกบัทางศูนยร์บัยื่นวซี่าอนิเดีย ประจ าประเทศไทย 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ท ัง้นี้ใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ์ 

4. บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

ขอ้จ ากดัดา้นภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจริง ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั 

รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

5. รายการทวัรน์ี้ เป็นการท่องเทีย่วแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัท าและด าเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 

6. อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจุบนั บริษทัฯ 

ขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นราคาค่าบริการในกรณีที่มกีารขึ้นราคาค่าตัว๋เคร่ืองบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน า้มนั 

หรือมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรืออตัราแลกเปลีย่นไดป้รบัขึ้นในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

7. ในระหว่างการท่องเทีย่วนี้ หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วน 

ถอืว่าท่านสละสทิธ์ิไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการได ้

8. หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครื่องบนิขากลบัซึง่ยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงนิได  ้

9. ค่าบริการทีท่่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ 

ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดที่ท าใหท่้านไม่ไดท่้องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้

ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได ้

10. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบนิ 

บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้

แต่จะไม่คืนเงนิใหส้ าหรบัค่าบริการนัน้ๆ 

11. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มสีทิธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทนบริษทัฯ 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

12. บริษทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น 

การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม 

การก่อการรา้ย และ อื่น ๆ ทีเ่ขา้ข่ายผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบริษทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรือ มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด 

ๆ กบัการกระท าดงักลา่วท ัง้สิ้น 

13. หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม 

ถอืเป็นเหตผุลซึง่อยู่นอกเหนืออ านาจ และความรบัผดิชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม่รบัผดิชอบการคืนเงนิท ัง้หมด 

14. ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ 

ในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ 

หากเกิดความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วนี้  
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15. ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ 

จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว 

16. บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดินทางอนัมสีาเหตุมาจากสนามบนิ สายการบนิ 

บริษทัขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 

17. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กิดจากการยกเลกิหรือความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ

การนดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรง 

หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ จากอบุตัเิหตุต่างๆ 

18. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่ก่ียวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภูมอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดนิทางไป 

19. ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั 

ซึง่ไม่ไดเ้กิดจากอุบตัเิหตใุนรายการท่องเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวสิยั 

ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

20. กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น า้เงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น 

21. กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ 

เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ 

โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเ

ปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

22. หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน 

และบริษทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้นหนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน 

บริษทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได ้ 
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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 2 นิว้ 2 รปู 

 

ตัวอยา่งรปูถา่ยและหนา้พาสปอตทีแ่สกน 
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลเพือ่ประกอบการด าเนนิการขอวซีา่ 

*โปรดทราบ วซี่าออนไลนข์องประเทศอนิเดยี มขีอ้จ ากดัการใหว้ซีา่ 2 คร ัง้ตอ่ 1 ปี ปฎทินิ 

หากทา่นเคยไดย้ืน่หรอืไดร้บ้การอนุมตัวิซี่าออนไลนค์รบ 2 คร ัง้แลว้ จะตอ้งด าเนนิการยืน่ผา่นศนูยร์บัยืน่วซีา่อนิเดยีเทา่น ัน้ 

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 ์: _______________________________________________________________________________________ 
 

ประวตัคิรอบครวั  
 

ชือ่/นามสกลุบดิา : ____________________ สญัชาต ิ_____________________  สถานทีเ่กดิ   __________________________ 

 

ชือ่/นามสกลุมารดา : ____________________ สญัชาต ิ_____________________  สถานทีเ่กดิ   ________________________ 
 

ประวัตกิารศกึษา :                                                   __                                                     __   _____________________ 
 

ประวัตกิารท างาน    อาชพี : __                                     ต าแหน่ง   _______________________________________________                                               
 

ชือ่บรษัิท / สถานศกึษา : ________________________________________________________________________________  
 

ทีอ่ยู ่: _____________________________________________________เบอรโ์ทรตดิตอ่ : ____________________________ 

 

ขอ้มลูตอ่ไปนี ้กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
 

*โปรดระบรุายชือ่ประเทศทีท่า่นไดเ้ดนิทางในชว่งระยะเวลา 10 ปี * ส าคญัมาก 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

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

___________________________________________________________________________________________________ 

 

*หากทา่น "เคย" ไปประเทศอนิเดยีมากอ่นโปรดระบเุมอืงทีท่า่นไป และชือ่โรงแรมทีพ่กั ลา่สุด* 
 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

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

ปากสีถาน/ อฟักานสิถาน หากทา่นเคยโปรดระบวุนัเดนิทาง 
 

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