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**ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการด าเนนิการยืน่ขอ E Visa ประเทศอนิเดยีใหก้บัผูร้ว่มเดนิทางเทา่น ัน้ 

ยกเวน้แตผู่ร้ว่มเดนิทางมวีซีา่ปี** 

 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิคยา-บา้นนางสชุาดา-แมน่ า้เนรญัชรา-วดัไทยพุทธคยา-มหาเจดยี ์

พุทธคยา-ตน้พระศรมีหาโพธิ ์

 

05.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง บรเิวณผูโ้ดยสารขาออก อาคาร 1 ช ัน้ 3 ประต ู2 

เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิ Air Asia (FD) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความ

สะดวกในการเชค็อนิรับบตัรโดยสาร (แนะน าใหโ้หลดของทีไ่มจ่ าเป็นลงใตท้อ้งเครือ่งเนือ่งจากเจา้หนา้ที่

อนิเดยีตรวจอยา่เขม้งวด 

**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิจะปิดบรกิารกอ่นเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสาร

พรอ้ม ณ ประตขูึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออก 30 นาท ี

08.20 น.  บนิลัดฟ้าสู ่เมอืงพุทธคยา ประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ Air Asia เทีย่วบนิที ่FD122 ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 20 นาท ี(ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

10.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงคยา ประเทศอนิเดยี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ไทย 1.30 ช.ม.กรุณาปรบั

นาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนดัหมาย) หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

  

น าท่านเดนิทางสู่ พุทธคยา พุทธสังเวชนียสถาน ทีส่ าคัญทีส่ดุ 1 ใน 4 สังเวชนียสถาน และถอืว่าเป็น

สถานทีศ่ักดิส์ทิธิข์องชาวพทุธทั่วโลก 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 

  

จากนัน้น าท่าน เดนิทางสู ่บา้นนางสุชาดา เป็นธดิาของ เสนียะ ( เสนานกิฏุุมพ)ี ผูม้ทีรัพยซ์ ึง่เป็นนาย

ใหญแ่หง่ชาวบา้นเสนานคิม ต าบลอรุเุวลา เมือ่อายยุา่งเขา้สูว่ัยสาวนางไดท้ าพธิบีวงสรวงต่อเทพยดาที่

สงิสถติ ณ ตน้ไทรใหญต่น้หนึง่ใกลบ้า้นของนาง โดยไดต้ัง้ปณธิานความปรารถนาไว ้2 ประการ คอื 

           1.ขอใหข้า้พเจา้ไดส้ามทีีม่บีญุ มทีรัพยส์มบตั ิและมชีาตสิกลุเสมอกนั  

          2.ขอใหข้า้พเจา้มบีตุรคนแรกเป็นชาย 

 เมือ่ความปรารถนาส าเร็จสมบรูณ์ นางไดท้ าพลกีรรมบวงสรวงสงัเวยเทพยดาดว้ยขา้วมธปุายาส ในวันขึน้ 

๑๕ ค ่า เดอืน ๖ 

    

น าทา่นชมววิ รมิสองฝ่ัง แมน่ า้เนรญัชรา แมน่ ้าส าคัญในพทุธประวัต ิชาวบา้นแถบนัน้เรยีกว่า “ลลิาจัน” 

มาจากค าสนัสกฤตวา่ “ไนยรัญจนะ” แปลวา่ แมน่ ้าทีม่สีใีสสะอาด แมน่ ้าทัง้สายกวา้งราว ๑ กโิลเมตร ใน
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สมยัพทุธกาล แมน่ ้าเนรัญชราไหลผา่นแควน้มคธ ณ ต าบลอรุเุวลาเสนานคิม ซึง่ตัง้อยูบ่นลุ่มแมน่ ้าเนรัญ

ชรา อันเป็นภมูสิถานทีส่งบน่ารืน่รมย ์พระมหาบุรุษทรงเลอืกทีแ่ห่งนี้เป็นทีบ่ าเพ็ญเพยีร ทรงประทับอยู ่

ณ ทีน่ี้ นานถงึ ๖ ปี พระมหาบรุุษทรงบ าเพ็ญทุกรกริยิาและเปลีย่นมาทรงด าเนนิในมัชฌมิาปฏปิทา จน

ไดต้รัสรูอ้นุตรสมัมาสมัโพธญิาณภายใตต้น้พระศรมีหาโพธ ิณ รมิฝ่ังแมน่ ้าเนรัญชราแหง่นี ้

  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัไทยพุทธคยา เป็นวัดไทยแห่งแรกในประเทศอนิเดยี เริม่กอ่สรา้งมาตัง้แต่

ปี พ.ศ. 2500 มเีนื้อที่ราว 12 ไร่ ตัง้อยู่บรเิวณพุทธคยา อยู่ห่างจากองคเ์จดียพ์ุทธคยาประมาณ 500 

เมตร เป็นวัดทีอ่ยูใ่นความดแูลและอปุถัมภข์องรัฐบาลไทย พระอโุบสถของวัดไทยพุทธคยาจ าลองแบบ

มาจากวัดเบญจมบพติรดสุติวนารามราชวรวหิาร กรงุเทพมหานคร ซึง่ไดช้ือ่วา่เป็นสถาปัตยกรรมของสมยั

รัตนโกสนิทรท์ีด่ทีีสุ่ดแห่งหนึง่ ซึง่การจ าลองแบบจนดูเหมอืนนี้ไม่ใชเ่ฉพาะภายนอก แต่ยังมภีายในที่

เหมอืนกนัดว้ย เชน่ องคพ์ระประธานทีเ่ป็นพระพทุธชนิราช แกลประต ูแกลหนา้ตา่ง เป็นตน้   

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่มหาเจดยีพ์ุทธคยา เจดยีพ์ุทธคยาหรอืพระมหาโพธิเ์จดยี ์คอือนุสรณ์สถาน

แหง่การตรัสรูข้องพระสมัมาสมัพทุธเจา้ มลีักษณะเป็นเจดยีส์ีเ่หลีย่มทรงสงู เป็นสถาปัตยกรรมและศลิปะ

แบบอนิเดยี สงูประมาณ 170 ฟตุ แบง่ออกเป็น 2 ชัน้  

ชัน้แรกประดษิฐานพระพุทธเมตตา พระพุทธรูปปางมารวชิยัศลิปะปาละ เป็นพระพุทธรูปใหญ่หนึง่เดยีว

ในเจดยีท์ีไ่มถ่กูท าลายจากกษัตรยิช์าวฮนิดใูนสมยัทีม่กีารกวาดลา้งพระพทุธศาสนาในอนิเดยี  

สว่นชัน้ที ่2 ประดษิฐานพระพุทธปฏมิาปางประทานพร บรเิวณโดยรอบเจดยีม์เีจดยีบ์รวิารลอ้มอยูท่ัง้ 4 

ทศิ เดมิเจดยีพ์ทุธคยาเป็นวหิารขนาดไมใ่หญนั่ก ตอ่มาในปี พ.ศ.674 พระเจา้หุวชิกะทรงบรูณะเพิม่เตมิ

ใหม้ขีนาดใหญก่วา่เดมิ ในปัจจบุนัเจดยีพ์ทุธคยาถอืเป็นแลนดม์ารค์ของกลุม่พทุธสถานพทุธคยา   

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ดา้นหลังมหาเจดีย์ ท่านจะพบกับ ตน้พระศรีมหาโพธิ์ คือตน้โพธิ์ที่

พระพทุธเจา้ประทับในชว่งเวลาตรัสรู ้เป็นพันธุไ์มท้ีเ่ป็นทีเ่คารพนับถอืของพุทธศาสนกิชนมาตัง้แต่สมัย

พทุธกาล ตน้พระศรมีหาโพธิม์ทีัง้หมด 4 ตน้ 

-ตน้แรกคอืตน้ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรัสรูซ้ ึง่ตายลงในสมยัของพระเจา้อโศกมหาราช 

-ตน้ทีส่องคอืตน้ทีแ่ตกหน่อออกมาจากตน้แรกและไดถ้กูท าลายลงในสมยัพระเจา้สาสงัการ กษัตรยิฮ์นิด ู

-ตน้ทีส่ามคอืตน้ทีแ่ตกหน่อออกมาจากตน้แรกและไดต้ายลงเพราะขาดการบ ารุงดูแล เนื่องจากเป็นชว่ง

พระพทุธศาสนาในประเทศอนิเดยีเสือ่มโทรม 

-ตน้ที ่4 คอืตน้ศรมีหาโพธิต์น้ปัจจบุนัทีแ่ตกหน่อมาจากตน้ที ่3 ไดรั้บการบ ารุงดูแลหน่อโดยเซอรค์ันนงิ

แฮม หัวหนา้คณะส ารวจพุทธศาสนสถานในชว่งทีอ่นิเดยีเป็นอาณานคิมของอังกฤษ ปัจจุบันมอีายุ 138 

ปี 

ใตต้น้พระศรมีหาโพธิเ์ป็นทีป่ระดษิฐานของพระแทน่วัชรอาสน์ พระแทน่ทีพ่ระเจา้อโศกมหาราชทรงสรา้ง

ขึน้เพือ่บชูาสถานทีบ่ าเพ็ญเพยีรของพระพทุธเจา้ ตัวแทน่ท าจากทองมคีวามยาว 7 ฟตุ สลักเป็นรปูเพชร 
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พญาหงส ์และดอกมณฑารพสลับกนั พระและพทุธศาสนกิชนนยิมไปสกัการะ สวดมนต ์หรอืน่ังท าสมาธิ

อยูร่อบๆ บรเิวณตน้พระศรมีหาโพธิแ์ละพระแทน่วัชรอาสนแ์หง่นี้ 

 

ค า่     บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพ่ัก Bodhagaya Regency Hotel ระดบั4*หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง คยา-เมอืงราชคฤห-์เขาคชิฌกฏู-วดัเวฬุวนั-มหาวทิยาลยันาลนัทา-พระพุทธรปูองคด์ า 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงราชคฤห ์นครหลวงแหง่แควน้มคธ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  

 

น าท่านเดนิทางขึน้ เขาคชิฌกูฏ หนึง่ในเบญจครีี ชมววิทวิทัศน์ทีส่วยงาม นมัสการ ถ ้าพระโมคคัลลา 

ชม ถ ้าพระสารบีุตร สถานทีท่ีพ่ระสารบีุตรส าเร็จเป็นพระอรหันต ์ชม กุฏขีองพระอานนท์ นมัสการ มูล

คันธกฏุ ีสถานทีป่ระทับของพระพทุธเจา้ ไหวพ้ระสวดมนตท์ีย่อดเขาคชิกฎู  

 

จากนัน้น าทา่นชม วัดชวีกมัพวัน โรงพยาบาลสงฆแ์หง่แรกของโลก 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัเวฬุวนารามมหาสงัฆยกิาวาส (วดัเวฬุวนั) วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา และ

เป็นสถานทีแ่สดงโอวาทปาฏโิมกขแ์กพ่ระอรยิสงฆ ์1,250 องค ์มสีถปูทีบ่รรจพุระอฐัธิาตขุองพระโมคคัล

ลานะและพระอญัญาโกญฑญัญะ 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 

 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่มหาวทิยาลยันาลนัทา มหาวทิยาลัยทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก เป็นศนูยก์ารศกึษาใน

สมัยพุทธกาล ต่อมาในปีพ.ศ. 1742 กองทัพมุสลมิเตริกสไ์ดย้กทัพมารุกรานรบชนะกษัตรยิแ์ห่งชมพู

ทวีปฝ่ายเหนือ กองทัพมุสลมิเตริกสไ์ดเ้ผาผลาญท าลายวัดและปูชนียสถานในพุทธศาสนาลงแทบ

ทัง้หมด และสังหารผูท้ี่ไม่ยอมเปลี่ยนศาสนา นาลันทามหาวหิารก็ถูกเผาผลาญท าลายลงในช่วง

ระยะเวลานัน้ วา่กนัวา่ไฟทีล่กุโชนเผานาลันทานานถงึ 3 เดอืนกวา่จะเผานาลันทาไดห้มด  

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปนมัสการ พระพุทธรูปองคด์ า เป็นพรพุทธรูปโบราณทีแ่กะสลักจากหนิสดี า 

หนา้ตักกวา้ง ๖๐ นิว้ พระเกตทุรงดอกบวัตมู ปางสมาธ ิองคลุขีองพระหัตถข์วาทัง้หมดชีล้งธรณี แมพ้ระ

นาสกิจะหักบิน่ไป  แตก่็ยงัทรงความงดงามอยูม่ไิดจ้ดืจาง เหลอืรอดจากการถกูทบุท าลายจากคนศาสนา

อืน่ และยังมสีภาพที่ค่อนขา้งมบูรณ์  มคี าบอกเล่าถงึความศักดิส์ทิธิข์องพระพุทธรูปองคน์ี้ว่าเริม่จาก
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ชาวบา้นอนิเดีย การบนบานศาลกล่าวขอพรจากพระพุทธรูปศักดิส์ทิธิข์องชาวอนิเดียนัน้ เป็นไปใน

ลักษณะเดยีวกบัคนไทย เวลาลกูไมส่บาย ก็พากันเอาน ้ามันเนยมาทาทีอ่งคท์่านกอ่น แลว้ลูบเอาน ้ามัน

เนยนัน้กลับมาทาตัวลกู ท าใหล้กูหายเจ็บป่วย หายงอแง กนิขา้วได ้อว้นทว้นสมบรูณ์ จนหลายคนขนาน

นามทา่นวา่ หลวงพอ่น ้ามนั 

 

ค า่      บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพ่ัก Nalanda Regency Hotel ระดบั 4*หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม นาลนัทา-เมอืงเวสาล-ีวดัป่ามหาวนั-เมอืงกสุนิารา 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเวสาล ี คอือาณาจักรหนึง่ของวัชช ีหนึง่ใน 16 แควน้ ของชมพูทวปี เรยีกกัน

หลายชือ่วา่ ไวสาล ีไพสาล ีหรอืเวสาล ี เนือ่งจากในครัง้นัน้กรงุเวสาวเีกดิฝนแหง้ ขา้วกลา้ตายเพราะถกู

แดดเผาคนยากจนอดตาย ศพเกลือ่นกลาดทั่วพระนคร อมนุษยไ์ดก้ลิน่ซากศพก็พากนัเขา้มาในพระนคร

ผูค้นตายเพิม่ขึน้ เหลา่เจา้ลจิฉวไีดย้นิมาวา่พระพทุธเจา้เสด็จอบุัตขิ ึน้แลว้ในโลก พระผูม้พีระภาคเจา้นัน้

ทรงแสดงธรรมเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลูแกป่วงสตัวท์รงมอีานุภาพมาก หากพระงคท์รงเสด็จมาโปรด ภัยทุก

อย่างก็จักสงบไปจงึส่งเจา้ลจิฉว ีชือ่ มหาล ิซึง่เป้นผูท้พีระเจา้พมิพสิารโปรดปรานและอ ามาตยผ์ุห้นึง่

เดนิทางไปขอรอ้งพระเจา้พมิพสิารใหก้ราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์เสด็จไปกรุงเวสาลี  พระบรม

ศาสดาทรงพจิารณา หากไดต้รัสรัตนสตูรในกรงุเวสาลนีอกจากความเดอืดรอ้นจักสงบลงมหาชนชาววชัชี

เมือ่ไดฟั้งพระสตูรนีแ้ลว้จักไดบ้รรลมุมรรคผล จ านวนมากจงึทรงร าค ากราบทลูเชญิของพวกเจา้ลจิฉว ี 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 

 

บา่ย จากนัน้น าท่านเทีย่วชม วดัป่ามหาวนั อารามทีก่ษัตรยิล์จิฉวสีรา้งถวายพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ตัง้อยูใ่น

ป่ามหาวันทางเหนอืของอาณาจักรวัชชใีนป่าหมิาลัยและพระพทุธองคท์รงประทับอยูใ่นพรรษาที ่5  

ชมเสาอโศกทีม่รีปูสงิหอ์ยูใ่นลักษณะน่ังหันหนา้ไปทางทศิตะวันออกทีส่มบรูณ์ทีส่ดุ ปัจจุบันเหลอืเพยีง

ซากโบราณสถานทีป่ระกอบไปดว้ยสงัฆาราม หอ้งพัก หอ้งประชมุ  

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงกุสนิารา เป็นทีต่ัง้ของสังเวชนียสถานแห่งที ่4 ในสมัยพุทธกาลเป็นเมอืงเอก

หนึง่ในสองของแควน้มลัละ อยูต่รงขา้มฝ่ังแมน่ ้าคูก่บัเมอืง ปาวา เป็นทีต่ัง้ของ สาลวโนทยาน หรอืป่าไม ้

สาละทีพ่ระพทุธเจา้เสด็จดับขนัธปรนิพิพานและเป็นสถานทีถ่วายพระเพลงิพระพทุธเจา้  

 

ค า่      บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพ่ัก Om Residency Hotel ระดบั 4*หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ มกฎุพนัธนเจดยี-์พระสถปูปรนิพิพาน-เนปาล-ลมุพนิ ี

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าท่านเดนิทางสู่ มกุฏพนัธนเจดยี ์ ตัง้อยู่ห่างจาก มหาปรนิิพพานสถูป ไปทางทศิตะวันออก ๑ 

กโิลเมตร คนทอ้งถิน่เรยีกว่า “รามภาร-์กา-ดลีา” หรอื รัมภารส์ถูป เป็นสถานทีถ่วายพระเพลงิพระพุทธ

สรรีะของพระพทุธเจา้ เดมิทเีป็นเชงิตะกอนไมจ้ันทรห์อม หลังจากทีถ่วายพระเพลงิพระพุทธสรรีะแลว้ก็

ไดส้รา้งพระสถูปครอบลง ต่อมาก็ไดถู้กรุกรานท าลายเหลอืแต่ซากปรักหักพัง ภายหลังไดถู้กขดุคน้พบ

เป็นซากกองอฐิพระสถปูขนาดใหญด่ังทีเ่ห็นในปัจจบุนั พระสถูปนี้วัดโดยรอบฐานได ้๔๖.๑๔ เมตร และ

ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง ๓๗.๑๘ เมตร ทัง้นี ้ตามหลักฐานก็เป็นทีช่ดัเจนว่าน่ันคอืสถานทีถ่วายพระเพลงิ

พระพุทธสรีระหรือมกุฏพันธนเจดียต์ามที่ชาวพุทธเรียกชือ่กัน ปัจจุบันรัฐบาลอนิเดียไดเ้ขา้มาบูรณะ

ซอ่มแซมไวอ้ยา่งด ี

 

น าท่านเดินทางไปกราบสักการะ มหาปรนิพิพานสถูป ซึง่เป็นสถานที่พระพุทธเจา้เสด็จดับขันธ์

ปรนิพิพานภายใตต้น้สาละคู ่เป็นพทุธสถานทีพ่ระพุทธเจา้ประทานการบวชใหส้าวกองคส์ดุทา้ย และยัง

เป็นทีต่รัสเทศนาปัจฉมิโอวาทสดุยอดแหง่พระธรรมค าสอนคอืความไมป่ระมาท  

ชม มหาปรนิพิพานวหิาร หรอืวหิารพุทธไสยาสน์ ตัง้อยู่ดา้นหนา้บนฐานเดยีวกันกับมหาปรนิพิพาน

สถปู มบีนัไดอฐิสงูขึน้ไปบนเนนิ ภายในประดษิฐาน “พระพทุธรปูปางปรนิพิพาน” อยูบ่นพระแท่นท าดว้ย

หนิทรายแดงหรอืเรยีกวา่ จณุศลิา องคพ์ระพทุธรปูยาว ๒๓ ฟตุ ๙ นิว้ (ราว ๗ เมตร) กวา้ง ๕ ฟตุ ๖ นิว้ 

สงู ๒ ฟตุ ๑ นิว้ ศลิปะมถุรา มอีายมุากกว่า ๑,๕๐๐ ปี ทีพ่ระแท่นมรีูปสลักของสุภัททปรพิาชกก าลังเขา้

ไปขอบวช และมรีูปสลักพระอนุรุทธะและพระอานนทอ์ยูด่ว้ย พระพุทธรูปองคน์ี้เป็นสัญลักษณ์ของพระ

พุทธองคท์ีก่ าลังเสด็จดับขันธปรนิพิพาน ประทับนอนบรรทมตะแคงขวา โดยหันพระพักตรไ์ปทางทศิ

ตะวันตก และมซีากศาสนสถานโบราณโดยรอบมากมาย ในจารกึระบผุูจ้ัดสรา้งพระพุทธรูปองคน์ี้ คอื หริ

พละสวาม ีนายชา่งผูแ้กะสลักชือ่ ธรรมทนินา เป็นชาวเมอืงมถุรา ในปัจจุบันพระพุทธรูปองคน์ี้ถอืไดว้่า

เป็นจดุหมายส าคัญทีช่าวพุทธจะมาสักการะ เพราะเป็นพระพุทธรูปทีม่พีุทธลักษณะอันพเิศษคอืเหมอืน

คนนอนหลับธรรมดา แสดงใหเ้ห็นวา่พระพทุธองคไ์ดเ้สด็จดับขนัธปรนิพิพานจากไปอยา่งผูห้มดกงัวลใน

โลกทัง้ปวง 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 

 

บา่ย ออกเดนิทางสู่ เมอืงลุมพนิวีนั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 – 5 ชั่วโมง)ตัง้อยู่ในเขตประเทศเนปาล 

ผ่าน เมอืงโครักขป์ูรแ์ละผ่านเมอืงชายแดนโสเนาวลีของอนิเดยีเขา้สู่เมอืงสทิธารัตถะของเนปาลเป็น
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สถานทีซ่ ึง่ตัง้อยูก่ ึง่กลางระหวา่งกรงุกบลิพัสดุก์บักรงุเทวทหะ  เดนิทางถงึพรมแดนอนิเดยี-เนปาล ผ่าน

พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้จงึเดนิทางตอ่เขา้สู ่เมอืงสทิธารัตถะ 

 

ค า่      บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพ่ัก Nansc Hotel ระดบั3*หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ สวนลมุพนิวีนั-เสาหนิพระเจา้อโศกมหาราช-วหิารมายาเทว-ีเมอืงสาวตัถ ี

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทกุทา่นเดนิทางสู ่สวนลมุพนิวีนั เป็นพทุธสงัเวชนยีสถานทีส่ าคัญแหง่ที ่1 ใน 4 สงัเวชนยีสถานของ

ชาวพทุธ เป็นสถานทีป่ระสตูขิองเจา้ชายสทิธัตถะ ผูซ้ ึง่ต่อมาตรัสรูเ้ป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา้ 

ตัง้อยู่ทีอ่ าเภอไภรวา แควน้อูธ ประเทศเนปาล เป็นพุทธสังเวชนียสถาน 4 ต าบลเพยีงแห่งเดยีวทีอ่ยู่

นอกประเทศอนิเดยี ลุมพนิีวัน เดมิเป็นสวนป่าสาธารณะหรอืวโนทยานทีร่่มรืน่เหมาะแกก่ารพักผ่อน ใน

สมยัพทุธกาลลมุพนิวีันตัง้อยูก่ ึง่กลางระหวา่งเมอืงกบลิพัสดุก์บัเมอืงเทวทหะ ในแควน้สกักะ บนฝ่ังแมน่ ้า

โรหณีิ หลังจากพระพทุธเจา้ปรนิพิพานแลว้ พระเจา้อโศกมหาราชไดโ้ปรดใหส้รา้งเสาหนิขนาดใหญ่มา

ปักไวต้รงบรเิวณทีป่ระสตู ิเรยีกว่า เสาอโศก ทีจ่ารกึขอ้ความเป็นอักษรพราหมวี่าพระพุทธเจา้ประสตูทิี่

ตรงนี้ ปัจจุบัน ลุมพนิีวันไดรั้บการบูรณะและมถีาวรวัตถุส าคัญทีช่าวพุทธนยิมไปสักการะ คอื "เสาหนิ

พระเจา้อโศกมหาราช" ที่ระบุว่าสถานที่นี้เป็นสถานทีป่ระสูตขิองเจา้ชายสทิธัตถะ นอกจากนี้ ยังม ี

"วหิารมายาเทว"ี ภายในประดษิฐานภาพหนิแกะสลักพระรูปพระนางสริมิหามายาประสตูพิระราชโอรส 

โดยเป็นวหิารเก่ามอีายุร่วมสมัยกับเสาหนิพระเจา้อโศก ปัจจุบัน ทางการเนปาลไดส้รา้งวหิารใหม่ทับ

วหิารมายาเทวหีลังเกา่ และไดข้ดุคน้พบศลิาจารกึรปูคลา้ยรอยเทา้ สนันษิฐานวา่เป็นจารกึรอยเทา้กา้วที่

เจ็ดของเจา้ชายสทิธัตถะทีท่รงด าเนนิไดเ้จ็ดกา้วในวันประสตู ิ

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงสาวตัถ ีในสมัยพุทธกาล เป็นเมอืงหลวงของแควน้โกศล 1 ใน 16 แควน้ เป็น

เมอืงทีใ่หญพ่อกบัเมอืงราชคฤหแ์ละพาราณส ีเป็นเมอืงศนูยก์ลางการคา้ขายและเป็นเมอืงทีพ่ระพทุธเจา้

ประทับนานทีส่ดุถงึ 25 พรรษา รวมทัง้เป็นเมอืงทีพ่ระพุทธศาสนามั่นคงทีส่ดุ ปัจจุบันเมอืงนี้เหลอืเพยีง

ซากโบราณสถาน ชมวถิชีวีติชนบทของประเทศอนิเดยีระหวา่งเดนิทาง 

 

ค า่      บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพ่ัก Lotus Nikko Hotel ระดบั 4*หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่ก วดัเชตะวนัมหาวหิาร-บา้นอนาถบนิฑกิเศรษฐ-ีบา้นองคลุมีาล-เมอืงพาราณส ี

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นกราบนมสัการพระพทุธเจา้ที ่วดัเชตะวนัมหาวหิาร เป็นวัดทีใ่หญท่ีส่ดุและเป็นวัดทีพ่ระพทุธเจา้

รวมทัง้พระอรหันตไ์ดจ้ าพรรษาอยูน่านทีส่ดุถงึ 19 พรรษา สรา้งโดยอนาถบณิฑกิมหาเศรษฐ ีกลา่วกนัวา่

ตอ้งขนเงนิมาปูพื้นที่ใหเ้ต็มสวนจงึจะซือ้ที่ดนิมาสรา้งวัดถวายแด่พระพุทธเจา้ได ้เพราะในสมัยนั้น

ดนิแดนทกุแหง่เป็นของผูท้ีนั่บถอืศาสนาพราหมณ์  

 

น าทา่นนมสัการ กฎุพิระพุทธเจา้ กุฎพิระโมคคลัลา กุฎพิระสารบีุตร กุฎพิระสวิล ีกุฎพิระอานนท ์

และสถปูทีบ่รรจุสารรีกิธาตุของพระอรหันต์ ชมบอ่น ้าทีพ่ระพุทธเจา้ใชเ้ป็นทีส่รงน ้าตลอดระยะเวลาทีจ่ า

พรรษาอยู ่

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 

 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่บา้นอนาถบนิฑกิเศรษฐ ีเป็นชาวสาวัตถใีนสมัยพุทธกาล มชีวีติร่วมสมัยกับ

พระพทุธเจา้ เดมิทา่นมนีามวา่สทุัตตะเศรษฐ ีเกดิในตระกลูของสมุนะเศรษฐผีูเ้ป็นบดิา ทา่นเป็นเศรษฐทีี่

ใจบญุ ชอบชว่ยเหลอืคนตกยาก ท าใหท้า่นถกูเรยีกจากชาวเมอืงสาวัตถวี่า อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีแปลว่า 

เศรษฐีผูเ้ป็นที่พึง่ของคนยาก (แปลตามศัพท์ว่า เศรษฐีผูม้กีอ้นขา้วใหก้ับคนยากจน) อนาถบณิฑกิ

เศรษฐ ีไดไ้ปคา้ขายและไดฟั้งธรรมจากพระพุทธเจา้ทีเ่มอืงราชคฤหจ์นบรรลุเป็นพระโสดาบัน ท่านจงึมี

ศรัทธาสรา้งวัดเชตวันมหาวหิารถวายแกพ่ระสมัมาสมัพทุธเจา้ ดว้ยเงนิจ านวนมาก ทา่นไดเ้ป็นผูใ้หค้วาม

อปุถัมภบ์ ารุงพระพุทธเจา้และพระสงฆอ์ยา่งดมีาก เป็นสาเหตุหนึง่ทีท่ าใหพ้ระพุทธเจา้เสด็จประทับจ า

พรรษาทีว่ัดพระเชตวันทีท่า่นสรา้งมากกวา่ทีป่ระทับใด ๆ ถงึ 19 พรรษา  

เรือ่งราวของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีมปีรากฏมากมายในคัมภรีท์างพระพุทธศาสนา เป็นเรือ่งราวทีแ่สดงถงึ

ความศรัทธา ความมสีตปัิญญา และความเอาใจใสใ่นการบ ารุงพระพุทธศาสนา ท าใหท้่านไดรั้บยกยอ่ง

จากพระพทุธเจา้ใหเ้ป็น อบุาสกผูเ้ลศิในการเป็นผูถ้วายทาน (เอตทัคคะในฝ่ายผูเ้ป็นทายก)  

ขา้งๆบรเิวณเดยีวกนัซึง่เป็น บา้นองคลุมีาล เป็นบคุคลส าคัญในยคุตน้แห่งพุทธศาสนา โดยเฉพาะตาม

พทุธประวัตพิทุธฝ่ายเถรวาท เดมินัน้เป็นโจรปลน้ฆา่คน แต่ภายหลังมศีรัทธาในพุทธศาสนา ไดก้ลับใจ

บวชเป็นพระภกิษุ และบรรลเุป็นพระอรหันต ์

  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงพาราณส ีเป็นเมอืงหลวงของแควน้กาส ี(Kingdom of Kashi) ในสมัย

พทุธกาล ปัจจบุนัตัง้อยูใ่นรัฐอตุตรประเทศ ประเทศอนิเดยี ห่างจากลัคเนาซึง่เป็นเมอืงหลวงของอตุตร

ประเทศเป็นระยะทาง 320 กโิลเมตร พาราณสมีแีมน่ ้าคงคาไหลผ่าน เป็นเมอืงทีศ่ักดสิทิธิท์ีส่ดุหนึง่ใน

เจ็ดเมอืงศักดสิทิธิ ์(สัปดาปรุ,ิ Sapta Puri) ในความเชือ่ของศาสนาฮนิดูและศาสนาเชน พาราณสมีี
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ประวัตคิวามเป็นมายาวนานกวา่ 4,000 ปี เป็นเมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของประเทศอนิเดยีและยงัจัดเป็นเมอืงที่

มผีูอ้ยูอ่าศัยตอ่เนือ่งยาวนานทีส่ดุในประวัตศิาสตรโ์ลกดว้ย[3] ถอืวา่เป็นสทุธาวาสทีส่ถติแหง่ศวิเทพ ถอื

ว่าเป็นเมอืงอมตะของอนิเดยีและเป็นทีแ่สวงบุญทัง้ของชาวฮนิดูและชาวพุทธทั่วโลก ครัง้สมัยอาณา

นคิม เมอืงนีม้ชี ือ่วา่ เบนาเรส (Benares) 

 

ค า่      บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพ่ัก City Inn Hotel ระดบั3*หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จ็ด ลอ่งแมน่ า้คงคา-สารนาถ-ธมัเมกขสถปู ป่าอสิปิตนมฤคทาวนั - เจาคนธสีถปู-พพิธิภณัฑส์าร

นาถ-เมอืงคยา 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่น ลอ่งเรอืแมน่ า้คงคา ซึง่ชาวฮนิดเูชือ่ถอืวา่เป็นแมน่ ้าศักดิส์ทิธิท์ีไ่หลมาจากมวยผมขององคพ์ระ

ศวิะ (แม่น ้านี้ไหลมาจากทีร่าบสูงทเิบตเทอืกเขาหมิาลัย ประเทศจนีและเนปาล) ใหทุ้กท่านได ้ลอย

กระทงแมน่ ้าคงคา ชม พธิบีชูาไฟ มหาศวิะราตร ีและ การเผาศพ ของชาวฮนิดูทีส่บืทอดกันมาอยา่งชา้

นาน รวมทัง้เป็นสถานทีค่นนับลา้นมุง่หนา้มาเพือ่ชมพธิกีรรมรมิฝ่ังแมน่ ้าคงคาอนัศักดิส์ทิธิ ์(พธิเีผาศพรมิ

แมน่ ้าคงคาของศาสนาฮนิด)ู  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสารนาถ  

น าท่านสวดมนต์ ไหวพ้ระ น่ังสมาธ ิที ่ธมัเมกขสถูป ป่าอสิปิตนมฤคทาวนั เป็นพุทธสังเวชนียสถาน

แห่งที ่3 สถานทีแ่สดงปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวัตนสูตร โปรดเบญจวัคคยีท์ัง้หา้ ในสมัยพุทธกาลเป็น

สถานที่สงบและเป็นที่ชมุนุมของเหล่าฤษี นักบวชและนักพรตต่าง ๆ ที่มาบ าเพ็ญตบะและโยคะเพื่อ

เขา้ถงึพรหมัน (ตามความเชือ่ของพรามหณ์) ท าใหปั้จจวัคคีย์ที่ปลีกตัวมาจากเจา้ชายสทิธัตถะมา

บ าเพ็ญตบะทีน่ี ่ 

 

จากนัน้น าทา่นชม เจาคนัธสีถปู เป็นสถานทีซ่ ึง่พระพทุธองคท์รงพบกบัปัญจวัคคยี ์ณ สถานทีแ่หง่นีเ้มือ่

พระพุทธองคท์รงเสด็จมาถงึป่าอสิปิตนมฤคทายวันแลว้ ปัญจวัคคยี ์เมือ่เห็นพระพุทธองคเ์สด็จมาแต่

ไกล จงึท าสัญญากันว่า จะไม่ลุกรับ จะไม่ตอ้นรับ แต่เมือ่พระองค์เสด็จมาถงึ ต่างก็ลืมสัญญานัน้สิน้ 

สถานทีท่ีพ่ระพุทธองคท์รงพบปัญจวัคคียเ์มือ่เสด็จมาถงึป่าอสิปิตนมฤคทายวันนี้ ปัจจุบันอยู่ห่างจาก

สถานทีแ่สดงปฐมเทศนาไมไ่กลนักประมาณกโิลเมตรเศษ มกีารสรา้งพระสถูปเป็นเครือ่งระลกึว่าทีน่ี่เป็น

สถานที่ซ ึง่พระพุทธองค์ทรงพบกับปัญจวัคคีย์ เรียกว่า เจาคันธีสถูป สันนิษฐานกันว่า สรา้งราวๆ 

พทุธศักราช 1000 ชว่งราชวงศค์ปุตะ 
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น าท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑเ์มอืงสารนาถ มพีระพุทธรูปโบราณซึง่น่าทึง่ และงดงามตามแบบฉบับ

ของคนอนิเดยี อายนัุบพันปีมากมาย 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 

บา่ย ออกเดนิทางสู ่เมอืงคยา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) ใหท้กุทา่นพักผอ่นตามอธัยาศัย 

ค า่     บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพ่ัก Bodhagaya Regency Hotel ระดบั 4 *หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีแ่ปด สนามบนิคยา-สนามบนิดอนเมอืง 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าทา่นเดนิทางออกจากโรงแรมทีพั่ก ท าการเชค็เอา้ท ์ออกเดนิทางสู ่ สนามบนิคยา 

10.40 น.  ออกเดนิทางบนิลัดฟ้ากลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ Air Asia เทีย่วบนิที ่FD123  ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 40 นาท ี(ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

14.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

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

 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ต ัว๋เครือ่งบนิช ัน้ประหยดัระบวุนัเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 

 ภาษนี า้มนัและภาษตี ัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 7 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้ง

เดีย่ว) 

อนิเดยี-เนปาล เทีย่วฟิน ครบสตูร 4 สงัเวชนยีสถาน ขึน้เขาคชิฌกฏู 8 วนั 7 คนื - FD 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ2-3

ทา่น 

ไมร่วมคา่วี

ซา่ 

เด็กอายไุมเ่กนิ12

ปีเสรมิเตยีง 

ไมร่วมคา่วซีา่ 

เด็กอายไุมเ่กนิ12

ปีไมเ่สรมิเตยีง 

ไมร่วมคา่วซีา่ 

ไมร่วมต ัว๋

เครือ่งบนิ 

ไมร่วมคา่วซีา่ 

พกัเดีย่ว 

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

28 ธนัวาคม 65 – 04 มกราคม 66 34,990 34,990 33,990 24,990 10,000 
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 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ์)  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 คา่ระวางน า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก. 

 คา่รถรบั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 คา่มคัคเุทศกผ์ูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัชวีติกรณีอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท 

และคา่รกัษาพยาบาลกรณีอบุตัเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ ทา่นละ 200,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย,คา่ธรรมเนยีมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาตคิา่ท าใบอนญุาตกลบัเขา้

ประเทศของคนตา่งชาต(ิRe-Entry) หรอื คนตา่งดา้ว (เป็นหนา้ทีข่องผูเ้ดนิทางในการจดัท าเอง) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ 

คา่อาหารและเครือ่งดืม่ส ัง่พเิศษนอกรายการ คา่ซกัรดี, คา่โทรศพัทท์างไกล, คา่อนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การ

นดัหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รม

แรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษิทัฯ 

 คา่ปรบั ส าหรบัน า้หนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากทีท่างสายการบนิก าหนดไว ้20 กก. 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศอนิเดยีและประเทศเนปาล ทา่นละ 3,000 บาท 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 2,400 บาท (ช าระทีส่นามบนิในวนัเดนิทาง) 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจในการบรกิาร 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรณุาท าการจองกอ่นการเดนิทาง อยา่งนอ้ย 45 วนัท าการหรอืกอ่นหนา้น ัน้ โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลล์

รายชือ่และหนา้หนงัสอืเดนิทางเพือ่ยนัการจองทีน่ ัง่ พรอ้มช าระมดัจ าทา่นละ 21,000 บาท 

2.คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื บรษิทัฯ จะขอเก็บคา่ทวัรท์ ัง้หมด 15 วนักอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด มิ

เชน่น ัน้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางของทา่น และการคนืเงนิท ัง้หมดหรอืบางสว่นตาม

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

3.เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นได้

ยอมรบัในเงือ่นไขการใหบ้รกิารทีไ่ดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบันีท้ ัง้หมดนีแ้ลว้ 

4.ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการด าเนนิการยืน่ขอวซีา่ประเทศอนิเดยีแบบ E Visa ใหก้บัผูร้ว่มเดนิทาง

เทา่น ัน้ ยกเวน้แตผู่ร้ว่มเดนิทางมวีซีา่ปี 

เงือ่นไขการยกเลกิ 
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1.ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด โดยจะหกัคา่ธรรมเนยีม

ทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่ธรรมเนยีมวซีา่ ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุ

นกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆท ัง้ส ิน้ 

2.ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่มดัจ าทวัร ์60% 

3.ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์ตอ่ทา่น 

4.ส าหรบัผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทย และทางบรษิทัฯเป็นผูย้ ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มี

การยกเลกิการเดนิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าท ัง้หมด 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.โปรแกรมทัวรน์ีจ้ะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี านวนผูเ้ดนิทางขัน้ต า่ 25 ทา่นรวมในคณะตามทีก่ าหนดไวเ้ทา่นัน้ 

หากมจี านวนผูเ้ดนิทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ทีก่ าหนดไว ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิหรอืปรับเปลีย่นก าหนดการ

เดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง 15-19 ทา่น ตอ้งเพิม่เงนิทา่นละ 2,000 บาท, กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง 20-24 ทา่นตอ้งเพิม่

เงนิทา่นละ 1,000 บาท 

2.ในกรณีทีท่า่นไมไ่ดรั้บผลการอนุมตัวิซีา่เขา้ประเทศอนิเดยี แบบ E-Visa ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ E-Visa และเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมวซีา่เพิม่เตมิ เพือ่ด าเนนิการขอวซีา่ใหมโ่ดยตรงกบัทางศนูยรั์บ

ยืน่วซีา่อนิเดยี ประจ าประเทศไทย 

3.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขตา่งๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีใ้หข้ ึน้อยูก่บั

ดลุยพนิจิของบรษัิทฯ เทา่นัน้ อกีทัง้ขอ้สรปุและขอ้ตัดสนิใดๆ ของบรษัิทฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยตุสิ ิน้สดุสมบรูณ์ 

4.บรษัิทฯ และตัวแทนของบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ์ ขอ้จ ากดัดา้นภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะยดึถอืและค านงึถงึความ

ปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

5.รายการทวัรน์ีเ้ป็นการทอ่งเทีย่วแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จัดท าและด าเนนิการโดยบรษัิทคูค่า้ (Partner) 

6.อตัราคา่บรกิารคดิค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจบุนั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นราคาคา่บรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาคา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ คา่ธรรมเนยีมน ้ามนั หรอืมี

การประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือตัราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลว้ันทีค่ณะจะเดนิทาง 

7.ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วนี ้หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มส่ามารถ

เรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้

8.หากทา่นไมเ่ดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ตัว๋เครือ่งบนิขากลบัซึง่ยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคนืเงนิได ้

9.คา่บรกิารทีท่า่นช าระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯ ไดช้ าระใหก้บับรษัิทฯ ตวัแทนแต่

ละแหง่แบบเหมาขาดเชน่กนั ดังนัน้หากทา่นมเีหตอุนัใดทีท่ าใหท้า่นไมไ่ดท้อ่งเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้

ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้

10.กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯ จะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่

ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 
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11.มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

12.บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบ

แฝงอืน่ ๆ เชน่ การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนสง่สนิคา้หนภีาษี การขนยาเสพตดิ การ

โจรกรรม การขนอาวธุสงคราม การกอ่การรา้ย และ อืน่ ๆ ทีเ่ขา้ขา่ยผดิกฏหมาย ผดิศลีธรรมอนัด ีบรษัิทฯ มไิดม้สีว่นรู ้

เห็น เกีย่วขอ้ง หรอื มสีว่นตอ้งรับผดิชอบใด ๆ กบัการกระท าดังกลา่วทัง้ส ิน้ 

13.หากผูเ้ดนิทางถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ กต็าม 

ถอืเป็นเหตผุลซึง่อยูน่อกเหนอือ านาจ และความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ

การคนืเงนิทัง้หมด 

14.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณสว่นตวัและรับผดิชอบตอ่การตดัสนิใจในการเลอืกซือ้สนิคา้ตา่ง ๆ ในระหวา่งการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วดว้ยตัวทา่นเอง บรษัิทฯ จะไมส่ามารถรับผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ทีผู่ ้

เดนิทางไดซ้ือ้ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วนี ้

15.ผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบตอ่การจัดเกบ็ และ ดแูลทรัพยส์นิสว่นตัว ของมคีา่ตา่ง ๆ อยา่งระมดัระวัง บรษัิทฯ จะไม่

สามารถรับผดิชอบใด ๆ หากเกดิการสญูหายของ ทรัพยส์นิสว่นตวั ของมคีา่ตา่ง ๆ ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

16.บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายของทรัพยส์นิ และ สมัภาระระหวา่งการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจาก

สนามบนิ สายการบนิ บรษัิทขนสง่ โรงแรม หรอื การโจรกรรม แตจ่ะท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใช ้

ใหก้บัผูเ้ดนิทาง 

17.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรัฐประหาร ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื 

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จาก

อบุตัเิหตตุา่งๆ 

18.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ตอ่การไมเ่ป็นไปตามความคาดหวงั และความไมพ่งึพอใจของผู ้

เดนิทาง ทีเ่กีย่วขอ้งกบั สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดกูาล ทศันยีภาพ วัฒนธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนใน

ประเทศทีเ่ดนิทางไป 

19.ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจาก

อบุตัเิหตใุนรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความ

รับผดิชอบของบรษัิททวัร)์ 

20.กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการเขา้-

ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

21.กรณีทีท่า่นตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ (ตัว๋เครือ่งบนิ,ตั๋วรถทัวร,์ตั๋วรถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่น

ท าการออกตัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทาง

บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆในกรณีถา้ทา่นออกตัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรับเปลีย่นเวลาบนิ

เพราะถอืวา่ทา่นยอมรับในเงือ่นไขดังกลา่วแลว้ 
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22. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีดุประสงค์

เดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบหาก

อายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้ 

 

โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


