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HILIGHT  
 

- ตามรอยศรัทธาพระพทุธเจา้ อนิเดยี เนปาล 
สงัเวชนยีสถาน 

- เยอืนเมอืง พุทธคยา เวสาล ีกสุนิารา ลุมพนิ ี
พาราณส ี 

- นมัสการสถานที ่ประสูต ิตรสัรู ้ปฐมเทศนา และ
ปรนิพิพาน 

- ขึน้เขาคชิฌกฎู นมัสการถ ้าพระโมลคลัลา ชมกฏุี
พระอานนท ์นมัสการมลูคนัธกฎุ ีสถานทีป่ระทับ
ของพระพทุธเจา้ 

- ลงเรอืลอ่งแมน่ า้คงคา ชมวถิชีวีติของชาวฮนิด ู

 

GO2-ICN TG001 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี (FD) 

เดนิทาง: ต.ค 62 – ม.ค 63 

ราคาเร ิม่ตน้ 21,900.- 

นมสัเต อนิเดยี 
ไหวพ้ระ เสรมิบญุ 
4 สงัเวชนยีสถาน   

6 วนั 5 คนื 
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   กําหนดการเดนิทาง  

วนัที ่: 27 ต.ค-01 พ.ย.  62 22,900.- 

วนัที ่: 10-15 พ.ย. 62 22,900.- 

วนัที ่: 24-29 พ.ย. 62 21,900.- 

วนัที ่: 01-06 ธ.ค. 62 23,900.- 

วนัที ่: 08-13 ธ.ค. 62 24,900.- 

วนัที ่: 05-10 ม.ค. 63 23,900.- 

วนัที ่: 12-17 ม.ค. 63 23,900.- 

วนัที ่: 19-24 ม.ค 63 23,900.- 

วนัที ่: 26-31 ม.ค. 63 23,900.- 

*** รายการนีไ้มร่วมคา่วซีา่อนิเดยี ทา่นละ 3,000 บาท และคา่วซีา่เนปาล ทา่นละ 900 บาท *** 

*** ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศนท์อ้งถิน่  

รวมทา่นละ 1,800 บาท /ทา่น/ทรปิ *** 

*** หวัหนา้ทวัรจ์ากประเทศไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) *** 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทีย่ง คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ - พุทธคยา  ✈ �  �  
Bodhgaya Gautam Hotel  

หรอืเทยีบเทา่,เมอืงพุทธคยา   

2 พุทธคยา – เวสาล ี- กสุนิารา �  �  �  
Om Residency Hotel  

หรอืเทยีบเทา่,เมอืงกสุนิารา 

3 กสุนิารา – ลมุพนิี (เนปาล) �  �  �  
Nansc Hotel  

หรอืเทยีบเทา่,เมอืงลมุพนิี 

4 ลมุพนิี (เนปาล) - พาราณส ี �  �  �  
City Inn Hotel 

หรอืเทยีบเทา่,เมอืงพาราณส ี

5 พาราณส ี- พุทธคยา �  �  �  
Bodhgaya Gautam Hotel  

หรอืเทยีบเทา่,เมอืงพุทธคยา   

6 พุทธคยา – กรุงเทพฯ �  �  x   
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – พุทธคยา 

06.30 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบนิดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 3 

เคานเ์ตอร ์2 ประต ู1-2 เคานเ์ตอร ์สายการบนิแอรเ์อเชยี (Air Asia) โดยมเีจา้หนา้ที่

คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

08.20 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงคยา โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD122 (ใชเ้วลา

เดนิทางโดยประมาณ 03.20 ชม.) (มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

10.10 น. ถงึสนามบนิ เมอืงคยา ประเทศอนิเดยี (เวลาทอ้งถิน่ ชา้กว่าประเทศไทย 01.30 ชัว่โมง) 

และผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร คณะออกเดนิทางเขา้สูเ่มอืงพุทธคยา

ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 45 นาท ี

 นําทา่นชม พระมหาโพธิเ์จดยีอ์นุสรณ์สถานแห่งการตรัสรูข้องพระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

ภายในประดษิฐานพระพุทธเมตตาพระพุทธรปูทีร่อดจากการถกูทําลายจากพระเจา้

ศศางกา พระพุทธ รูปองคน์ี้เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยัแบบศลิปะปาละ เป็นทีเ่คารพ

ศรัทธาของชาวพุทธทัว่โลก 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย 

 

เร ิม่ตน้การจารกิแสวงบุญสงัเวชนียสถานทัง้สีแ่ห่ง เมอืงพทุธคยา สถานทีเ่ชือ่กนัวา่

เป็นทีต่รสัรู ้ของพระพุทธเจา้ซึง่คน้พบโดยนักโบราณคดชีาวอังกฤษ ชือ่ เซอร ์อเลก

ซานเดอร ์คนันงิแฮม เมือ่รอ้ยกว่าปีกอ่นแลว้นําทา่นนมัสการสถปูพทุธคยา ทรงศขิระ

ทีไ่ดร้ับการบูรณะใหม่ภายในประดษิฐานพระพทุธรูป “พระพทุธเมตตา” ปางมารวชิยั 

แลว้นํานมัสการตน้ศรมีหาโพธิท์ีไ่ดนํ้าพันธุม์าปลกูตรงทีเ่ชือ่กนัวา่เป็นจดุทีพ่ระพุทธเจา้

ประทบัน่ังบําเพ็ญเพยีรจนตรัสรูส้มโพธญิาณ แลว้นําชม สตัตมหาสถาน สถานที่

พระพุทธเจา้เสวยวมิตุสิขุหลงัจากตรัสรูแ้ลว้เจ็ดแห่ง แห่งละสปัดาหร์อบๆพุทธคยาเพือ่

ทบทวนความรูก้อ่นทีจ่ะเสด็จออกสัง่สอนผูค้น อันประกอบไปดว้ย 

1. เสด็จประทบับนพระแทน่วัชรอาสน ์ใตต้น้ศรมีหาโพธิพ์รอ้มเสวยวมิุตตสิขุตลอด 

๗ วัน ในสปัดาหท์ี ่๑ 

2. เสด็จประทบั ณ อนมิสิเจดยี ์ทรงยนืจอ้งพระเนตรดตูน้ศรมีหาโพธิ ์โดยมไิด ้

กระพรบิพระเนตรตลอด ๗ วนั ในสปัดาหท์ี ่๒ 

3. เสด็จประทบั ณ รัตนจงกรมเจดยี ์ทรงนมิติจงกรมขึน้ แลว้เสด็จจงกรมเป็นเวลา 

๗ วัน ในสปัดาหท์ี ่๓ 

4. เสด็จประทบั ณ รัตนฆรเจดยี ์โดยเสด็จไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของตน้ศรี

มหาโพธิ ์และประทบัน่ังขดัสมาธใินเรอืนแกว้ซึง่เทวดานริมติถวาย ทรงพจิารณา

พระอภธิรรม๗ วัน ในสปัดาหท์ี ่๔ 

5. เสด็จไปประทบัน่ังขดัสมาธใิตต้น้ไทร อชปาลนโิครธ ซึง่เป็นทีพ่ักของคนเลีย้ง

แกะ ในสปัดาหท์ี๕่ 

6. เสด็จไปประทบัน่ังขดัสมาธใิตต้น้จกิ มุจลนิทร ์ไปทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้อง

ตน้ศรมีหาโพธิ ์ในสปัดาหท์ี ่๖ 

7. เสด็จไปประทบัใตต้น้เกด ราชายตนะ ประทบัน่ังเสวยวมิุตสิขุตลอด ๗วนั  

 

จากนัน้นําทา่นชมศลิปะอนิเดยีสมยัพระเจา้อโศกอายุกว่า ๒,๒๐๐ ปี ชมเสาพระเจา้

อโศกทีท่รงใหส้รา้งเพือ่ประกาศศาสนาและถวายเป็นพุทธบูชาแกส่งัเวชนียสถาน ชม

ประตโูทรณะทีส่ลกั เรือ่งราวเกีย่วกบัพุทธประวัต ิแลว้ชมสถปูและภาพสลกัอดตี

พระพทุธเจา้ศลิปะสมยัปาละอายุราว ๑,๒๐๐ ปี “สมัยปาละเป็นชว่งทีพุ่ทธศาสนา

รุ่งเรอืงแผข่ยายอยู่ในอนิเดยีภาคเหนือโดยมศีนูยก์ลางอยู่ทีม่หาวทิยาลยันาลนัทา รัฐ

พหิารตามหลกัฐานการบนัทกึจดหมายเหตกุารณ์เดนิทางมาสบืทอดพุทธศาสนาของ

หลวงจนีเหีย้นจัง (พระถงัซมัจั๋ง) และหลวงจนีอีจ้งิ จากประเทศจนี” ไดเ้วลาสมควรนํา

ทา่นเดนิทางกลบัสูท่ีพ่ัก 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
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  พกัที ่Bodhgaya Gautam  Hotel  หรอืเทยีบเทา่,เมอืงคยา 

วนัที ่2 พุทธคยา – เวสาล ี- กุสนิารา 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเวสาล ี(ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 6 ชัว่โมง) 

21 นําทา่นชมเมอืงหลวงของอาณาจักรวัชช ีหนึง่ในสบิหกแคว้นของชมพูทวปีในสมัยโบราณ 

เมอืงนี้มชีือ่หลายชือ่คอื ไพสาล ีไวสาล ีและเมอืงนี้เป็นศนูยก์ลางการเผยแพร่พุทธ

ศาสนาทีส่าํคญัแห่งหนึง่ รวมทัง้เป็นทีก่ําเนดิของพระมหาวรีะศาสดาของศาสนาเชนและ

ทีเ่ป็นตน้กําเนดิของการทําน้ํามนตใ์นพุทธศาสนา เนื่องจากไดเ้กดิทพุกิขภยัรา้ยแรงทัว่

เมอืงเวสาลมีคีนตายมากมาย กษัตรยิล์จิฉวจีงึไดน้มินตใ์หพ้ระพุทธเจา้ไดม้าโปรด

ชาวเมอืง พระพุทธเจา้จงึนําเหลา่ภกิษุ ๕๐๐ รูป เดนิทางไปโปรดทีเ่มอืงไวสาล ีพรอ้มทัง้

ไดม้กีารประพรมน้ํามนตท์ัว่ทัง้เมอืง นําทา่นเทีย่วชม วดัป่ามหาวนั ชมเสาอโศกที่

สมบรูณ์ทีส่ดุและงดงามทีส่ดุของอนิเดยี เมืองเวสาลมีคีวามสาํคญัมาตัง้แตส่มัยกอ่น

พุทธกาล โดยเป็นเมอืงหลวงแห่งแควน้ทีม่คีวามเจรญิรุ่งเรอืงมากแควน้หนึง่ในบรรดา ๑๖ 

แควน้ของชมพูทวปี มกีารปกครองดว้ยระบบสามัคคธีรรมหรอืคณาธปิไตย ทีส่ามารถเรยีก

ไดว้่าเป็นการปกครองแบบประชาธปิไตยระบบหนึง่ คอืไม่มพีระมหากษัตรยิเ์ป็นประมุข

ทรงอํานาจสทิธิข์าด มแีตผู่เ้ป็นประมขุแห่งรฐัซึง่บรหิารงานโดยความเห็นชอบจากรัฐสภา 

ซึง่จะประกอบไปดว้ยเหลา่สมาชกิจากเจา้วงศต์า่ง ๆ ซึง่รวมเป็นคณะผูค้รองแควน้ ใน

คมัภรีพ์ระพุทธศาสนากลา่ววา่เจา้วงศต์า่งๆ มถีงึ ๘วงศ ์และในจํานวนนีว้งศเ์จา้ลจิฉวี

แห่งเวสาลแีละวงศเ์จา้วเิทหะแห่งเมอืงมถิลิาเป็นวงศท์ีม่อีทิธพิลทีส่ดุ ในสมัยพุทธกาล

พระพุทธเจา้เคยเสด็จมาทีเ่วสาลหีลายครัง้ แตล่ะครัง้จะทรงประทบัทีก่ฏูาคารศาลาป่า

มหาวันเป็นสว่นใหญ่ พระสตูรหลายพระสตูรเกดิข ึน้ทีเ่มอืงแห่งนี้ และทีก่ฏูาคารศาลา

นี่เองทีเ่ป็นที่ๆ  พระพุทธองคท์รงอนุญาตใหพ้ระนางมหาปชาบดโีคตมเีถร ีพระนา้นางของ

พระพุทธองค ์พรอ้มกบับรวิาร สามารถอุปสมบทเป็นภกิษุณีไดเ้ป็นครัง้แรกในโลก และใน

การเสด็จครัง้สดุทา้ยของพระพุทธองค ์พระองคไ์ดท้รงรับสวนมะม่วงของนางอัมพปาล ี

นางคณกิาประจําเมอืงเวสาล ีซึง่นางไดอุ้ทศิถวายเป็นอารามในพระพุทธศาสนา พระพุทธ

องคไ์ดท้รงจําพรรษาสดุทา้ยทีเ่วฬุวคาม และไดท้รงปลงอายุสงัขารทีป่าวาลเจดยี ์และ

เมือ่หลงัพุทธปรนิพิพานแลว้ได ้๑๐๐ ปี ไดม้กีารทําสงัคายนาครัง้ที ่๒ ณ วาลกิาราม ซึง่

ทัง้หมดลว้นอยู่ในเมอืงเวสาล ี

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั  

 นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงกุสนิารา (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 4-5 ชั่วโมง) ซึง่เป็น

สถานทีป่รนิพิพานของพระพุทธเจา้ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 
 พกัที ่ Om Residency  Hotel หรอืเทยีบเทา่,เมอืงกสุนิารา 

วนัที ่3 กุสนิารา – ลุมพนิ ี(เนปาล) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

นําทา่นชมสงัเวชนยี เมอืงกสุนิารา ในสมัยพุทธกาลเป็นเมอืงเอกหนึง่ในสองของแควน้

มัลละ อยู่ตรงขา้มฝ่ังแม่น้ําคู่กับเมืองปาวา เป็นทีต่ัง้ของสาลวโนทยานหรือป่าไมส้าละ 

ทีพ่ระพุทธเจา้เสด็จดบัขนัธปรนิพิพานและเป็นสถานทีถ่วายพระเพลงิพระพุทธเจา้ “สาลว

โนทาย” สถานที่เสด็จดับขันธปรนิพิพาน มีชือ่เรียกในทอ้งถิน่ว่า มาถากุนวะระกาโกฏ 

(Matha-Kunwar-Ka-Kot) ซึง่แปลว่า ตําบลเจา้ชายสิน้ชพี ปรากฏตามคัมภีร์ว่า 

เมอืงนี้เคยเป็นทีป่รนิพิพานของพระพุทธเจา้พระนามว่าผุสสะ เป็นทีเ่กดิบําเพ็ญบารมีของ

พระโพธสิตัวห์ลายครัง้ เคยเป็นราชธานีนามว่ากุสาวดขีองพระเจา้มหาสทุัสสนจักรพรรด ิ

นําทา่นนมัสการอนุสรณ์สถานทีส่าํคญัคอื มหาปรนิพิพานสถปู ซึง่พระเจา้อโศกมหาราช

สรา้งไวแ้ละบรรจุพระบรมสารรีกิธาต ุวหิารปรนิพิพานซึง่เป็นทีป่ระดษิฐานพระพุทธรูปปาง

ปรนิิพพานอยู่ภายในและมีซากศาสนสถานโบราณโดยรอบมากมาย  จากนั้นนําท่าน

นมัสการสถานทีถ่วายพระเพลงิพระพุทธเจา้ทีม่กฎุพนัธเจดยี ์แลว้นําน่ังสมาธทิีว่หิารพระ

รูปพระพุทธไสยาสน ์มจีารกึกําหนดอายุเกา่แกก่ว่า ๑,๔๐๐ปี แสดงตอนเสด็จปรนิพิพาน  
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลมุพนิ ี(ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 4-5 ชัว่โมง) ซึง่เป็น

สถานทีป่ระสตูขิองพระพุทธเจา้ 

*** โปรดเตรยีมหนงัสอืเดนิทางตดิตวัไว ้

เพือ่ประทบัตราออกจากประเทศอนิเดยีเขา้สูป่ระเทศเนปาล *** 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 
 พกัที ่Nansc Hotel หรอืเทยีบเทา่,เมอืงลมุพนิ ี

วนัที ่4 ลุมพนิ ี(เนปาล) - พาราณส ี

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม  

 นําทา่นชม สงัเวชนยีสถาน  สวนลมุพนิวีนั เป็นสถานทีพ่ระนางสริมิหามายาประสตู ิ

เจา้ชายสทิธัตถะกมุาร เมือ่วันศกุร ์วันเพ็ญเดอืน ๖ ปีจอ กอ่นพุทธศกัราช ๘๐ปี ซึง้

ภายในบรเิวณมวีหิารมหามายา สระโบกขรณี และเสาพระเจา้อโศกทีม่ขีนาดความสงู 

๒๒ ฟตุ ๔ นิว้และมขีอ้ความจารกึเป็นหลกัฐานว่า “ณ ทีน่ี่คอื สถานทีป่ระสตูขิองเจา้ชาย

สทิธัตถะ และพระเจา้อโศกเสด็จมาบูชาในปีที ่๒๐ แห่งรัชกาลของพระองค”์ (ประมาณ

พุทธศตวรรษที ่๓ ) ปัจจุบนัลมุพนิีวนัไดร้บัการบูรณะและมถีาวรวตัถสุาํคญัทีช่าวพุทธ

นยิมไปสกัการะ คอื “เสาหนิพระเจา้อโศกมหาราช” ทีร่ะบุว่าสถานทีน่ี้เป็นสถานที่

ประสตูขิองเจา้ชายสทิธัตถะ นอกจากนี้ยังม ี“วหิารมายาเทว”ี ภายในประดษิฐานภาพ

หนิแกะสลกัพระรูปพระนางสริมิหามายาประสตูพิระราชโอรส โดยเป็นวหิารเกา่มอีายุรว่ม

สมัยกบัเสาหนิพระเจา้อโศก ปัจจบุันทางการเนปาลไดส้รา้งวหิารใหม่ทบัวหิารมายาเทวี

หลงัเกา่ และไดข้ดุคน้พบศลิาจารกึรูปคลา้ยรอยเทา้ สนันษิฐานวา่เป็นจารกึรอยเทา้กา้วที่

เจ็ดของเจา้ชายสทิธัตถะทีท่รงดําเนนิไดเ้จ็ดกา้วในวันประสตู ิปัจจุบนัลมุพนิีวนัอยู่ในเขต

ประเทศเนปาล ตดิชายแดนประเทศอนิเดยีทางเหนือเมอืงโคราฆปุระ หา่งจากเมอืงตเิลา

ราโกต (หรอื นครกบลิพัสดุ)์ ทางทศิตะวนัออก ๑๑ กโิลเมตร และห่างจากสทิธารถนคร 

(หรอืนครเทวทหะ) ทางทศิตะวันตก๑๑กโิลเมตร ซึง่ถกูตอ้งตามตําราพระพุทธศาสนาที่

กลา่ววา่ลมุพนิวีันสถานทีป่ระสตูติัง้อยู่ระหวา่งเมอืงกบลิพัสดุแ์ละเมอืงเทวทหะ ปัจจบุัน

ลมุพนิีวันมเีนือ้ทีป่ระมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ ทางการเรยีกสถานทีน่ี้ว่า รุมมนิเด มสีภาพเป็น

ชนบท มผีูอ้าศยัอยู่ไม่มากมสี ิง่ปลกูสรา้งเป็นพทุธสถานเพยีงเล็กนอ้ย แตม่วีัดพุทธอยู่ใน

บรเิวณนี้หลายวัด รวมทัง้วัดไทยลมุพนิี ลมุพนิีวนัไดร้ับการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกให ้

เป็นมรดกโลกประเภทมรดกทางวัฒนธรรมตัง้แตปี่ พ.ศ.๒๕๔๐ 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

บา่ย นําเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู ่เมอืงพาราณส ี (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 6-7 

ชัว่โมง) สถานทีแ่สดงปฐมเทศนา  ดนิแดนแหง่การแสวงบุญชาํระบาป มรดกโลกทีม่ชีวีติ

สีพ่ันปีของอนิเดยีและเป็นเมอืงหลวงแควน้กาส ีมแีม่น้ําคงคาอันศกัดิส์ทิธิไ์หลผ่าน มี

ประวตัศิาสตรย์าวนานกว่า 4,000 ปี จัดเป็นเมอืงสทุธาวาสทีส่ถติแห่งศวิเทพและถอืว่า

เป็นเมอืงอมตะของอนิเดยี เป็นทีแ่สวงบุญทัง้ของชาวฮนิดแูละชาวพุทธทัว่โลก          

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 
 พกัที ่ City Inn Hotel หรอืเทยีบเทา่,เมอืงพาราณส ี

วนัที ่5 พาราณส ี- พุทธคยา 

05.00 น. อรุณสวัสดิย์ามเชา้กบัเชา้วันใหม่ทีส่ดใส นําทา่นสมัผัสกบัความหลากหลายของผูค้นและ

ทีแ่ม่น้ําคงคาทีช่าวฮนิดเูชือ่ว่าเป็นสถานทีศ่กัด ิส์ทิธิเ์นื่องจากเป็นจุดทีตุ่ม้หู ของพระศวิะ

ตกอยู่ใตแ้มน้ํ่าแห่งนี้ ในทางพุทธศาสนาเองเชือ่กนัวา่เป็นสถานทีไ่ดนํ้าพระอฐัขิอง

พระพุทธเจา้มาลอยอังคารทีแ่มน้ํ่าแห่งนี้ดว้ย ทา่นจะไดน่ั้งเรอืเพือ่ไปถวายกระทงเป็น

พุทธบูชา ณ ทีน่ี่เองทา่นจะไดส้มัผัสวถิชีวีติของชาวฮนิดซู ึง่จะมาอาบน้ํา ดืม่น้ํารวมทัง้ทา่

น้ําทีน่ี่จะมพีธิเีผาศพในชว่งเชา้ตรูก่อ่นพระอาทติยข์ ึน้ จากนัน้นําทา่นเดนิทางกลบัโรงแรม 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
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นําทา่นชมสงัเวชนยีสถาน เมอืงสารนารถ สถานทีแ่สดงปฐมเทศนา นมัสการสถปู

เจาคนัธ ีสถานทีพ่ระพุทธเจา้พบปัจจคัคอีกีครัง้หลงัจากตรัสรูแ้ลว้ นํานมัสการธรรมเมข

สถปู ทีเ่ชือ่กนัว่าเป็นสถานทีพ่ระพุทธเจา้ทรงแสดงปฐมเทศนาหัวขอ้ธรรมจกักปัปวัตตน

สตูรทําใหพ้ระโกณฑญัญะบรรลโุสดาบันพระพทุธศาสนาจงึมีพระรตันตรยัครบ ๓ 

ประการ แลว้นําชมวหิารมูลคนัธกฏุหิลงัใหม่ภายในประดษิฐานพระพุทธรูปปางปฐม

เทศนาเลยีนแบบคปุตะและจติรกรรมฝาผนังเลา่เรือ่งพุทธประวัตฝีิมอืชา่งชาวญีปุ่่ น แลว้

นําทา่นชมพพิธิภณัฑแ์หง่เมอืงสารนาถ  ชมหัวเสาพระเจา้อโศก ทําเป็นรูปสงิหบ์าง

ทา่นอธบิายว่าเป็นสญัลกัษณ์ของศากยสงิหพ์ระราชวงศข์องพระพุทธเจา้ เสามฐีานบัว

ควํ่า มบีัลลงักส์ีเ่หลีย่มรอบสลกัเป็นรูปธรรมจักรและรปูชา้ง มา้ สงิหแ์ละโค แลว้นําชม

โบราณวตัถทุีข่ดุคน้พบในบรเิวณเมอืงสารนาถและเมอืงใกลเ้คยีง อาทเิชน่ พระพุทธรูป

ศลิปะแบบคนัธาระ แบบมถรุา แบบคปุตะ และ แบบปาละ ฯลฯ แลว้นําชมโบราณวตัถชุ ิน้

เอกของพพิธิภณัฑ ์พระพทุธรปูแบบคปุตะปางปฐมเทศนา ทีค่น้พบบรเิวณใกล ้ๆ กบั 

มลูคนัธกฎุ ีสถานทีจํ่าพรรษาของพระพุทธเจา้ “อนึง่ศลิปะคปุตะไดร้ับการยกย่องว่ามี

ความงดงามและสมบรูณ์แบบทีส่ดุในศลิปะอนิเดยีทัง้มวลและเมอืงสารนาถยังเป็น

ศนูยก์ลางของโรงเรยีนสกลุชา่งคปุตะ ทีอ่ายุเกา่แกถ่งึ ๑,๔๐๐ ปีมาแลว้   

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

บา่ย นําทา่นเดนิทางกลบัไปยัง เมอืงพทุธคยา  (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 5-6 ชัว่โมง) 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 
  พกัที ่Bodhgaya Gautam  Hotel  หรอืเทยีบเทา่,เมอืงคยา 

วนัที ่6 พุทธคยา – กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 ไดเ้วลาสมควร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิพทุธคยา 

10.40 น. 
ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ ประเทศไทย โดยโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่

FD123 (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 02.40 ชม.) (มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

14.50 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร โดยความสวัสดภิาพ 

 

 
โปรแกรม : นมสัเต อนิเดยี ไหวพ้ระ เสรมิบุญ 4สงัเวชนยีสถาน 6วนั 5คนื โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี (FD) 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

วนัที ่: 27 ต.ค-01 พ.ย.  62 22,900 22,900 21,900 20,900 11,900 5,900 

วนัที ่: 10-15 พ.ย. 62 22,900 22,900 21,900 20,900 11,900 5,900 

วนัที ่: 24-29 พ.ย. 62 21,900 21,900 20,900 19,900 10,900 5,900 

วนัที ่: 01-06 ธ.ค. 62 23,900 23,900 22,900 21,900 12,900 5,900 

วนัที ่: 08-13 ธ.ค. 62 24,900 24,900 23,900 22,900 13,900 5,900 

วนัที ่: 05-10 ม.ค. 63 23,900 23,900 22,900 21,900 12,900 5,900 

วนัที ่: 12-17 ม.ค. 63 23,900 23,900 22,900 21,900 12,900 5,900 
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วนัที ่: 19-24 ม.ค 63 23,900 23,900 22,900 21,900 12,900 5,900 

วนัที ่: 26-31 ม.ค. 63 23,900 23,900 22,900 21,900 12,900 5,900 

 

 

***  ราคาเด็กทารก [ อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั ]  ตดิตอ่สอบถาม 
ราคานีร้วมรายการทวัร+์ต ัว๋เครือ่งบนิ *** 

 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

 

***รายการนีไ้มร่วมคา่วซีา่อนิเดยี ทา่นละ 3,000 บาท และคา่วซีา่เนปาล ทา่นละ 900 บาท *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศนท์อ้งถิน่  

รวมทา่นละ 1,800 บาท /ทา่น/ทรปิ*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่างบรษัิทฯ ไม่

สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้
เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืงรวมทัง้ในกรณีท ี

ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศ
ใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่น 

ทราบลว่งหนา้ 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง  
5. เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯจะถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจํานวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 
2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหว่างนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6.  ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล
กรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน้ํามัน  

9.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน้ํ่าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนิน้ําหนักตามสายการบนิ

กําหนด 

3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่วซีา่เขา้ประเทศอนิเดยีแบบ E-Visa ทา่นละ 3,000 บาท 

8.     คา่วซีา่เขา้ประเทศเนปาล ทา่นละ 900 บาท 

9. คา่ทปิคนขบัรถ และมัคคเุทศนท์อ้งถิน่ รวมทา่นละ 1,800 บาท 

 

เง ือ่นไขการจอง  
1. ชาํระเงนิมัดจําทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บัญชแีละสง่หลกัฐานการ โอนเงนิ

ใหเ้จา้หนา้ทีท่ีด่แูลเสน้ทาง ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดร้ับ เงนิมัดจําแลว้เทา่นัน้ 
2.     สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน  

3.     หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่ ก่อน  

ออกบัตรโดยสารทุกครั ้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบ  

คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ 

4.     หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจําตัว  

หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให ้

การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความ 

จําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด  

 

การชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควรจดัเตรยีมคา่ทวัรใ์ห้

เรยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและต ัว๋เครือ่งบนิ มฉิะน ัน้จะถอืวา่

ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

เง ือ่นไขการยกเลกิเดนิทาง 
1. สาํหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์
6. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง กรณีถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศอนิเดยี ไม่มกีาร

คนืเงนิทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์าก
โรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยี
คา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียม ในการมดัจําตัว๋ทา่นละ 10,000 บาท และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ 

7. ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีัดจํากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจําทีพ่ักโดยตรงหรอืโดย
การผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ 

Charter Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจํา หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 
1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.  บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3.  หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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4.  บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.  ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัรอ์ืน่

ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้าํหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ําสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดย

ขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10.  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ 

 บรษัิทระบุในรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิคา่บรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

14.  โรงแรมทีพ่ักในประเทศอนิเดยี มมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกบัประเทศไทย โดย

โรงแรมทีพ่ักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจดัหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดบัดาวของประเทศอนิเดยี

ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมโดยสว่นใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin หรอื Double) ในกรณีที่

ทา่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น ข ึน้อยู่กบัขอ้จํากดัของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะ

โรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะทําใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพักตดิกนั และไม่สามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 

15.  กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรพัยส์นิสว่นตวัของทา่น ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย ลา่ชา้ 

หรอือุบตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 

16.  เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

17.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มิ

เชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

18.   ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้ม  ิ

เชน่น ัน้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 
 

หลกัฐานประกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศอนิเดยีสําหรบั-คนไทย 
1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรับประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายุใชง้านเหลอื

ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง *กรุณาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสารบรษัิทจะไม่รบัผดิชอบในกรณีสญู

หาย* 

2. รูปถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2x2นิว้ พืน้หลงัสขีาวเทา่นัน้ จํานวน 2 ใบเป็นรูปทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ รปู 

(หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั, ไม่ใสช่ดุขา้ราชการหรอืเครือ่งแบบใดๆ ไม่เป็นรูปสติ๊กเกอรร์วมถงึหา้มใชรู้ปทีถ่า่ย

เองและปริน้ทเ์อง) 

3. สาํเนาบัตรประจําตวัประชาชน 2 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายุตํา่กวา่ 15 ปี ใชส้าํเนาสตูบิัตรและบัตรประชาชน 

4. สาํเนาทะเบยีนบา้น  

5. แบบฟอรม์ 
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หลกัฐานประกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศเนปาลสําหรบั-คนไทย 
1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรับประทบัวซีา่อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุใชง้านเหลอื

ไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง *กรุณาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสารบรษัิทจะไม่รับผดิชอบในกรณีสญู

หาย* (เก็บเลม่จรงิ) 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 2x2นิ้ว พื้นหลังสขีาวเท่านัน้ จํานวน 2ใบเป็นรูปที่ถ่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านั้น รูป 

(หา้มสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ, ไม่ใสช่ดุขา้ราชการหรือเครื่องแบบใดๆ ไม่เป็นรูปสติ๊กเกอรร์วมถงึหา้มใชรู้ปที่

ถา่ยเองและปริน้ทเ์อง) 

3. สาํเนาบัตรประจําตวัประชาชน 1 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายุตํา่กว่า 15 ปี ใชส้าํเนาสตูบิัตรและบัตรประชาชน 

4. สาํเนาทะเบยีนบา้น  

5. แบบฟอรม์ 
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กรุณากรอกขอ้มลูเพือ่ประโยชนใ์นการพจิารณาดําเนนิการขอวซีา่ของทา่น 

ประวตัสิว่นตวั PERSONAL INFORMATION 

คํานําหนา้ :  นาย  นาง  นางสาว  เด็กชาย     

TITLE: MR  MRS  MS  MSTR     

ชือ่ :  _     _______________                  ______นามสกลุ : _     ____________  ___                                          ___        

NAME: _     _______________                  ___   SURNAME: _     ____________ ___                                         ___        

สถานะภาพ :           แตง่งาน                 โสด  

MARITAL STATUS      MARRIED                 UN MARRIED  

ชือ่สาม/ีภรรยา:                                          _____________________________________________      _   ___ _____     

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND 

สญัชาตสิาม/ีภรรยา :                                         _____________________________________________  __________ 

NATIONALITY:                                          _____________________________________________ _____________ 

ทีอ่ยู ่ : ____                                          ____________________________________________   ________________ 

 ____                                          ____________________________________________   _______         _________      

ADDRESS:  ___                                         _________________________________________    ________________ 

____                                          ____________________________________________   _______         _________      

 

ประวตัคิรอบครวั FAMILY INFORMATION 

ชือ่/นามสกลุบดิา :                 _______________________สญัชาต ิ_______                       _____________________ 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                                 NATIONALITY  

ชือ่/นามสกลุมารดา :               ______________________สญัชาต ิ____                         _______________________ 

MOTHER’S NAME / SURNAME                                                               NATIONALITY 

 

ประวตักิารศกึษา EDUCATIONAL INFORMATION 

____                                          ____________________________________________   _______         _________      

____                                          ____________________________________________   _______         _________      

 

ประวตักิารทาํงาน  PROFESTION INFORMATION   

อาชพี :          ____________                                        ___                                                                         ____  

OCCUPATION: ____________                                        ___ ____________________________________________  

ชือ่บรษัิท:                                ___                                         ___________________________________________ 

EMPLOYER’S NAME: __                                       ______________________________________________________ 

เบอรโ์ทรตดิตอ่ :                                                                                                                                            ___                                          

WORK PHONE NUMBER:                                                                                                                               ___                                          

ทีอ่ยู ่ : ____                                          ____________________________________________   ________________ 

 ____                                          ____________________________________________   _______         _________      

ADDRESS: ___                                         _________________________________________    ________________ 

____                                          ____________________________________________   _______         _________      

รหัสไปรษณีย ์: ___                      _                  

ZIP:  ________________________ 
 

โปรดระบุรายชือ่ประเทศทีท่า่นไดเ้ดนิทางในชว่งระยะเวลา 10 ปี * สําคญัมาก 

______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

 

*สําหรบัประเทศอนิเดยีหากเคยมกีารเดนิทางจําเป็นตอ้งแจง้เลขทีว่ซี่าคร ัง้สุดทา้ยทีย่ ืน่และวนัทีอ่อกวซีา่ (สําคญัมาก) 

______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
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