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อนิเดยี ไหวพ้ระ อิม่บญุ 4สงัเวชนยีสถาน   

6วนั 5คนื โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี (FD) 

เร ิม่ตน้เพยีง 19,888.- 
                            รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

• ตามรอยศรัทธาพระพทุธเจา้ อนิเดยี เนปาล สงัเวชนยีสถาน 

• เยอืนเมอืง พทุธคยา เวสาล ีกสุนิารา ลมุพนิ ีพาราณส ี 

• นมัสการสถานที ่ประสตู ิตรัสรู ้ปฐมเทศนา และปรนิพิพาน 

• ขึน้เขาคชิฌกฎู นมัสการถ ้าพระโมลคัลลา ชมกฏุพีระอานนท ์นมัสการมลูคันธกฎุ ีสถานทีป่ระทับของ
พระพทุธเจา้ 

• ลงเรอืลอ่งแมน่ ้าคงคา ชมวถิชีวีติของชาวฮนิด ู
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   ก าหนดการเดนิทาง  

วนัที ่: 11-16 ม.ค. 62 19,888.- 

วนัที ่: 25-30 ม.ค. 62 20,888.- 

วนัที ่: 15-20 ก.พ. 62 21,888.- 

วนัที ่: 01-06 ม.ีค. 62 20,888.- 

วนัที ่: 15-20 ม.ีค. 62 20,888.- 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ - พทุธคยา  ✈ 🍽 🍽 
Bodhgaya Gautam Hotel  

หรอืเทยีบเทา่,เมอืงพทุธคยา   

2 พทุธคยา – เวสาล ี- กสุนิารา 🍽 🍽 🍽 
Om Residency Hotel  

หรอืเทยีบเทา่,เมอืงกสุนิารา 

3 กสุนิารา – ลมุพนิ ี(เนปาล) 🍽 🍽 🍽 
Nansc Hotel  

หรอืเทยีบเทา่,เมอืงลมุพนิ ี

4 ลมุพนิ ี(เนปาล) - พาราณส ี 🍽 🍽 🍽 
City Inn Hotel 

หรอืเทยีบเทา่,เมอืงพาราณส ี

5 พาราณส ี- พทุธคยา 🍽 🍽 🍽 
Bodhgaya Gautam Hotel  

หรอืเทยีบเทา่,เมอืงพทุธคยา   

6 พทุธคยา – กรงุเทพฯ 🍽 🍽    

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – พุทธคยา 

06.30 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้ 2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ

แอรเ์อเชยี โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสัมภาระใหก้ับ

ทา่น 

08.20 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองคยา โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD122 (ใชเ้วลาเดินทาง

โดยประมาณ 03.20 ชม.) (มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง)  

 

เครือ่งแอรบ์สั A319 

ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 30 กก. 
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10.10 น. ถงึสนามบนิ เมอืงคยา ประเทศอนิเดยี (เวลาทอ้งถิน่ ชา้กว่าประเทศไทย 01.30 ชั่วโมง) และผ่าน

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร คณะออกเดนิทางเขา้สู่เมืองพุทธคยาใชเ้วลาเดนิทาง

โดยประมาณ 45 นาท ี

 น าท่านชม พระมหาโพธิ์เจดีย ์อนุสรณ์สถานแห่งการตรัสรูข้องพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ภายใน

ประดษิฐานพระพทุธเมตตาพระพทุธรปูทีร่อดจากการถกูท าลายจากพระเจา้ศศางกา พระพทุธ รปูองคน์ี้

เป็นพระพทุธรปูปางมารวชิยัแบบศลิปะปาละ เป็นทีเ่คารพศรัทธาของชาวพทุธทั่วโลก 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย เริม่ตน้การจารกิแสวงบญุสังเวชนยีสถานทัง้สีแ่หง่ แหลง่ที ่๑  เมอืงพุทธคยา สถานทีเ่ชือ่กนัวา่เป็น

ทีต่รสัรู ้ของพระพุทธเจา้ซึง่คน้พบโดยนักโบราณคดชีาวอังกฤษ ชือ่ เซอร ์อเลกซานเดอร ์คนันงิ

แฮม เมือ่รอ้ยกว่าปีก่อนแลว้น าท่านนมัสการสถูปพุทธคยา ทรงศขิระที่ไดรั้บการบูรณะใหม่ภายใน

ประดษิฐานพระพุทธรปู “พระพุทธเมตตา” ปางมารวชิยั แลว้น านมัสการตน้ศรมีหาโพธิท์ีไ่ดน้ าพันธุ์

มาปลูกตรงทีเ่ชือ่กันว่าเป็นจุดทีพ่ระพุทธเจา้ประทับน่ังบ าเพ็ญเพยีรจนตรัสรูส้มโพธญิาณ แลว้น าชม 

สตัตมหาสถาน สถานที่พระพุทธเจา้เสวยวมิุตสิุขหลังจากตรัสรูแ้ลว้เจ็ดแห่ง แห่งละสัปดาห์รอบๆ

พทุธคยาเพือ่ทบทวนความรูก้อ่นทีจ่ะเสด็จออกสัง่สอนผูค้น อนัประกอบไปดว้ย 

1. เสด็จประทับบนพระแท่นวัชรอาสน์ ใตต้น้ศรมีหาโพธิพ์รอ้มเสวยวมิุตตสิุขตลอด ๗ วัน ใน
สปัดาหท์ี ่๑ 

2. เสด็จประทับ ณ อนมิสิเจดยี ์ทรงยนืจอ้งพระเนตรดูตน้ศรมีหาโพธิ ์โดยมไิดก้ระพรบิพระเนตร
ตลอด ๗ วัน ในสปัดาหท์ี ่๒ 

3. เสด็จประทับ ณ รัตนจงกรมเจดีย์ ทรงนิมติจงกรมขึน้ แลว้เสด็จจงกรมเป็นเวลา ๗ วัน ใน
สปัดาหท์ี ่๓ 

4. เสด็จประทับ ณ รัตนฆรเจดยี ์โดยเสด็จไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนอืของตน้ศรมีหาโพธิ ์และ
ประทับน่ังขดัสมาธใินเรอืนแกว้ซึง่เทวดานริมติถวาย ทรงพจิารณาพระอภธิรรม๗ วัน ในสปัดาห์
ที ่๔ 

5. เสด็จไปประทับน่ังขัดสมาธใิตต้น้ไทร อชปาลนโิครธ ซึง่เป็นทีพั่กของคนเลีย้งแกะ ในสปัดาห์
ที๕่ 

6. เสด็จไปประทับน่ังขัดสมาธใิตต้น้จกิ มจุลนิทร ์ไปทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องตน้ศรมีหาโพธิ ์
ในสปัดาหท์ี ่๖ 

7. เสด็จไปประทับใตต้น้เกด ราชายตนะ ประทับน่ังเสวยวมิตุสิขุตลอด ๗วัน  
 

        จากนัน้น าท่านชมศลิปะอนิเดยีสมยัพระเจา้อโศกอายกุวา่ ๒,๒๐๐ ปี ชมเสาพระเจา้อโศกที่

ทรงใหส้รา้งเพื่อประกาศศาสนาและถวายเป็นพุทธบูชาแก่สังเวชนียสถาน ชมประตูโทรณะที่สลัก 

เรือ่งราวเกีย่วกับพุทธประวัต ิแลว้ชมสถูปและภาพสลกัอดตีพระพุทธเจา้ศลิปะสมยัปาละอายรุาว 

๑,๒๐๐ ปี “สมยัปาละเป็นชว่งทีพุ่ทธศาสนารุ่งเรอืงแผ่ขยายอยูใ่นอนิเดยีภาคเหนือโดยมศีูนยก์ลางอยู่

ทีม่หาวทิยาลัยนาลันทา รัฐพหิารตามหลักฐานการบันทกึจดหมายเหตุการณ์เดนิทางมาสบืทอดพุทธ

ศาสนาของหลวงจนีเหีย้นจัง (พระถังซมัจ๋ัง) และหลวงจนีอีจ้งิ จากประเทศจนี” ไดเ้วลาสมควรน าทา่น

เดนิทางกลับสูท่ีพั่ก 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 
  พกัที ่Bodhgaya Gautam  Hotel  หรอืเทยีบเทา่,เมอืงคยา 

วนัที ่2 พุทธคยา – เวสาล ี- กสุนิารา 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเวสาล ี(ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 6 ชัว่โมง) 

 น าท่านชมเมอืงหลวงของอาณาจักรวัชช ีหนึง่ในสบิหกแคว้นของชมพูทวปีในสมัยโบราณ เมอืงนี้มชี ือ่

หลายชือ่คือ ไพสาลี ไวสาลี และเมืองนี้เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พุทธศาสนาที่ส าคัญแห่งหนึ่ง 

รวมทัง้เป็นทีก่ าเนดิของพระมหาวรีะศาสดาของศาสนาเชนและทีเ่ป็นตน้ก าเนดิของการท าน ้ามนตใ์น

พุทธศาสนา เนื่องจากไดเ้กดิทุพกิขภัยรา้ยแรงทั่วเมอืงเวสาลีมคีนตายมากมาย กษัตรยิล์จิฉวจีงึได ้

นมินตใ์หพ้ระพุทธเจา้ไดม้าโปรดชาวเมอืง พระพุทธเจา้จงึน าเหล่าภกิษุ ๕๐๐ รูป เดนิทางไปโปรดที่

เมืองไวสาลี พรอ้มทัง้ไดม้กีารประพรมน ้ามนต์ทั่วทัง้เมือง น าท่านเที่ยวชม วดัป่ามหาวนั ชมเสา

อโศกทีส่มบูรณ์ทีสุ่ดและงดงามทีสุ่ดของอนิเดยี เมืองเวสาลีมีความส าคัญมาตัง้แต่สมัยก่อน
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พุทธกาล โดยเป็นเมอืงหลวงแห่งแควน้ทีม่คีวามเจรญิรุ่งเรอืงมากแควน้หนึง่ในบรรดา ๑๖ แควน้ของ

ชมพูทวปี มกีารปกครองดว้ยระบบสามัคคธีรรมหรอืคณาธปิไตย ทีส่ามารถเรยีกไดว้า่เป็นการปกครอง

แบบประชาธปิไตยระบบหนึง่ คอืไมม่พีระมหากษัตรยิเ์ป็นประมขุทรงอ านาจสทิธิข์าด มแีตผู่เ้ป็นประมขุ

แหง่รัฐซึง่บรหิารงานโดยความเห็นชอบจากรัฐสภา ซึง่จะประกอบไปดว้ยเหลา่สมาชกิจากเจา้วงศต์า่ง ๆ 

ซึง่รวมเป็นคณะผูค้รองแควน้ ในคัมภรีพ์ระพทุธศาสนากลา่ววา่เจา้วงศต์า่งๆ มถีงึ ๘วงศ ์และในจ านวนนี้

วงศเ์จา้ลจิฉวแีห่งเวสาลแีละวงศเ์จา้วเิทหะแห่งเมอืงมถิลิาเป็นวงศท์ีม่อีทิธพิลทีส่ดุ ในสมัยพุทธกาล

พระพุทธเจา้เคยเสด็จมาทีเ่วสาลหีลายครัง้ แต่ละครัง้จะทรงประทับทีก่ฏูาคารศาลาป่ามหาวันเป็นสว่น

ใหญ่ พระสตูรหลายพระสตูรเกดิขึน้ทีเ่มอืงแห่งนี้ และทีก่ฏูาคารศาลานี่เองทีเ่ป็นที่ๆ  พระพทุธองคท์รง

อนุญาตใหพ้ระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี พระนา้นางของพระพุทธองค์ พรอ้มกับบรวิาร สามารถ

อปุสมบทเป็นภกิษุณีไดเ้ป็นครัง้แรกในโลก และในการเสด็จครัง้สดุทา้ยของพระพุทธองค ์พระองคไ์ด ้

ทรงรับสวนมะม่วงของนางอัมพปาล ีนางคณิกาประจ าเมอืงเวสาลี ซึง่นางไดอุ้ทศิถวายเป็นอารามใน

พระพุทธศาสนา พระพุทธองคไ์ดท้รงจ าพรรษาสดุทา้ยทีเ่วฬวุคาม และไดท้รงปลงอายสุงัขารทีป่าวาล

เจดยี ์และเมือ่หลังพุทธปรนิิพพานแลว้ได ้๑๐๐ ปี ไดม้กีารท าสังคายนาครัง้ที่ ๒ ณ วาลกิาราม ซึง่

ทัง้หมดลว้นอยูใ่นเมอืงเวสาล ี 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกสุนิารา (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 4-5 ชัว่โมง) ซึง่เป็นสถานทีป่รนิพิพาน

ของพระพทุธเจา้ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 
  พกัที ่ Om Residency  Hotel หรอืเทยีบเทา่,เมอืงกสุนิารา 

วนัที ่3 กสุนิารา – ลมุพนิ ี(เนปาล) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม  

 น าท่านชมสงัเวชนยีสถานแหลง่ที ่๔ กุสนิารา ในสมัยพุทธกาลเป็นเมอืงเอกหนึง่ในสองของแควน้

มลัละ อยูต่รงขา้มฝ่ังแมน่ ้าคู่กบัเมอืงปาวา เป็นทีต่ัง้ของสาลวโนทยานหรอืป่าไมส้าละ ทีพ่ระพทุธเจา้

เสด็จดับขันธปรนิพิพานและเป็นสถานทีถ่วายพระเพลงิพระพุทธเจา้ “สาลวโนทาย” สถานทีเ่สด็จดับ

ขนัธปรนิพิพาน มชีือ่เรยีกในทอ้งถิน่วา่ มาถากนุวะระกาโกฏ (Matha-Kunwar-Ka-Kot) ซึง่แปลว่า 

ต าบลเจา้ชายสิน้ชพี ปรากฏตามคัมภรีว์า่ เมอืงนีเ้คยเป็นทีป่รนิพิพานของพระพทุธเจา้พระนามวา่ผุสสะ 

เป็นทีเ่กดิบ าเพ็ญบารมขีองพระโพธสิัตวห์ลายครัง้ เคยเป็นราชธานนีามวา่กสุาวดขีองพระเจา้มหาสทุัส

สนจักรพรรด ิน าทา่นนมสัการอนุสรณ์สถานทีส่ าคัญคอื มหาปรนิพิพานสถปู ซึง่พระเจา้อโศกมหาราช

สรา้งไวแ้ละบรรจพุระบรมสารรีกิธาต ุวหิารปรนิพิพานซึง่เป็นทีป่ระดษิฐานพระพทุธรปูปางปรนิพิพานอยู่

ภายในและมซีากศาสนสถานโบราณโดยรอบมากมาย จากนัน้น าท่านนมัสการสถานทีถ่วายพระเพลงิ

พระพุทธเจา้ที่มกุฎพนัธเจดยี ์แลว้น าน่ังสมาธทิี่วหิารพระรูปพระพุทธไสยาสน์ มจีารกึก าหนดอายุ

เกา่แกก่วา่ ๑,๔๐๐ปี แสดงตอนเสด็จปรนิพิพาน 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลมุพนิ ี(ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 4-5 ชัว่โมง) ซึง่เป็นสถานทีป่ระสตูขิอง

พระพทุธเจา้ 

*** โปรดเตรยีมหนงัสอืเดนิทางตดิตวัไว ้

เพือ่ประทบัตราออกจากประเทศอนิเดยีเขา้สูป่ระเทศเนปาล *** 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 
 พกัที ่Nansc Hotel หรอืเทยีบเทา่,เมอืงลมุพนิ ี

วนัที ่4 ลมุพนิ ี(เนปาล) - พาราณส ี

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม  

 น าทา่นชม สงัเวชนยีสถานแหลง่ที ่๓ สวนลมุพนิวีนั เป็นสถานทีพ่ระนางสริมิหามายาประสตูเิจา้ชาย

สทิธัตถะกมุาร เมือ่วันศุกร ์วันเพ็ญเดอืน ๖ ปีจอ กอ่นพุทธศักราช ๘๐ปี ซึง้ภายในบรเิวณมวีหิารมหา

มายา สระโบกขรณี และเสาพระเจา้อโศกที่มขีนาดความสูง ๒๒ ฟตุ ๔ นิว้และมขีอ้ความจารกึเป็น

หลักฐานว่า “ณ ทีน่ี่คอื สถานทีป่ระสูตขิองเจา้ชายสทิธัตถะ และพระเจา้อโศกเสด็จมาบชูาในปีที ่๒๐ 

แห่งรัชกาลของพระองค์” (ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๓ ) ปัจจุบันลุมพินีวันไดรั้บการบูรณะและมี

ถาวรวัตถสุ าคญัทีช่าวพทุธนยิมไปสกัการะ คอื “เสาหนิพระเจา้อโศกมหาราช” ทีร่ะบวุา่สถานทีน่ีเ้ป็น
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สถานที่ประสูตขิองเจา้ชายสทิธัตถะ นอกจากนี้ยังมี “วหิารมายาเทว”ี ภายในประดษิฐานภาพหนิ

แกะสลักพระรปูพระนางสริมิหามายาประสตูพิระราชโอรส โดยเป็นวหิารเกา่มอีายรุ่วมสมยักบัเสาหนิพระ

เจา้อโศก ปัจจุบันทางการเนปาลไดส้รา้งวหิารใหม่ทับวหิารมายาเทวหีลังเก่า และไดขุ้ดคน้พบศลิา

จารกึรูปคลา้ยรอยเทา้ สันนษิฐานว่าเป็นจารกึรอยเทา้กา้วทีเ่จ็ดของเจา้ชายสทิธัตถะทีท่รงด าเนนิได ้

เจ็ดกา้วในวันประสูต ิปัจจุบันลุมพนิีวันอยูใ่นเขตประเทศเนปาล ตดิชายแดนประเทศอนิเดยีทางเหนือ

เมอืงโคราฆปรุะ หา่งจากเมอืงตเิลาราโกต (หรอื นครกบลิพัสดุ)์ ทางทศิตะวันออก ๑๑ กโิลเมตร และ

ห่างจากสิทธารถนคร (หรือนครเทวทหะ) ทางทิศตะวันตก๑๑กิโลเมตร ซึ่งถูกตอ้งตามต ารา

พระพุทธศาสนาที่กล่าวว่าลุมพนิีวันสถานที่ประสูตติัง้อยู่ระหว่างเมืองกบลิพัสดุ์และเมืองเทวทหะ 

ปัจจุบันลมุพนิีวันมเีนื้อทีป่ระมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ ทางการเรยีกสถานทีน่ี้ว่า รมุมนิเด มสีภาพเป็นชนบท มผีู ้

อาศัยอยูไ่มม่ากมสี ิง่ปลกูสรา้งเป็นพทุธสถานเพยีงเล็กนอ้ย แตม่วีัดพทุธอยูใ่นบรเิวณนีห้ลายวัด รวมทัง้

วัดไทยลุมพินี ลุมพนิีวันไดรั้บการยกย่องจากองค์การยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกประเภทมรดกทาง

วัฒนธรรมตัง้แตปี่ พ.ศ.๒๕๔๐ 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

บา่ย น าเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ เมอืงพาราณส ี (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 6-7 ชั่วโมง) 

สถานทีแ่สดงปฐมเทศนา  ดนิแดนแห่งการแสวงบญุช าระบาป มรดกโลกทีม่ชีวีติสีพั่นปีของอนิเดยีและ

เป็นเมอืงหลวงแควน้กาส ีมแีม่น ้าคงคาอันศักดิส์ทิธิไ์หลผ่าน มปีระวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 4,000 ปี 

จัดเป็นเมอืงสทุธาวาสทีส่ถติแห่งศวิเทพและถอืว่าเป็นเมอืงอมตะของอนิเดยี เป็นทีแ่สวงบุญทัง้ของ

ชาวฮนิดแูละชาวพทุธทั่วโลก          

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 
 พกัที ่ City Inn Hotel หรอืเทยีบเทา่,เมอืงพาราณส ี

วนัที ่5 พาราณส ี- พุทธคยา 

05.00 น. อรณุสวัสดิย์ามเชา้กับเชา้วันใหมท่ีส่ดใส น าท่านสัมผัสกับความหลากหลายของผูค้นและทีแ่มน่ ้าคงคา

ทีช่าวฮนิดเูชือ่วา่เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิเ์นือ่งจากเป็นจดุทีตุ่ม้ห ูของพระศวิะตกอยูใ่ตแ้มน่ ้าแหง่นี ้ในทาง

พุทธศาสนาเองเชือ่กันว่าเป็นสถานที่ไดน้ าพระอัฐขิองพระพุทธเจา้มาลอยอังคารที่แม่น ้าแห่งนี้ดว้ย 

ทา่นจะไดน่ั้งเรอืเพือ่ไปถวายกระทงเป็นพทุธบชูา ณ ทีน่ี่เองทา่นจะไดส้มัผัสวถิชีวีติของชาวฮนิดซู ึง่จะ

มาอาบน ้า ดื่มน ้ ารวมทั ้งท่าน ้ าที่นี่จะมีพิธีเผาศพในช่วงเชา้ตรู่ก่อนพระอาทิตย์ขึน้ จากนั้นน าท่าน

เดนิทางกลับโรงแรม 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าชมสงัเวชนยีสถานแหลง่ที ่๒ สารนาถ สถานทีแ่สดงปฐมเทศนา นมัสการสถปูเจาคนัธ ีสถานที่

พระพุทธเจา้พบปัจจัคคอีกีครัง้หลังจากตรัสรูแ้ลว้ น านมัสการธรรมเมขสถูป ทีเ่ชือ่กันว่าเป็นสถานที่

พระพุทธเจา้ทรงแสดงปฐมเทศนาหัวขอ้ธรรมจักกัปปวัตตนสูตรท าใหพ้ระโกณฑัญญะบรรลุโสดาบัน

พระพุทธศาสนาจึงมีพระรตันตรยัครบ ๓ ประการ แลว้น าชมวหิารมูลคันธกุฏิหลังใหม่ภายใน

ประดษิฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาเลยีนแบบคุปตะและจติรกรรมฝาผนังเล่าเรือ่งพุทธประวัตฝีิมอื

ชา่งชาวญีปุ่่ น แลว้น าทา่นชมพพิธิภณัฑแ์หง่เมอืงสารนาถ  ชมหัวเสาพระเจา้อโศก ท าเป็นรูปสงิห์

บางท่านอธบิายว่าเป็นสัญลักษณ์ของศากยสงิห์พระราชวงศ์ของพระพุทธเจา้ เสามีฐานบัวคว ่า มี

บลัลังกส์ีเ่หลีย่มรอบสลักเป็นรูปธรรมจักรและรูปชา้ง มา้ สงิหแ์ละโค แลว้น าชมโบราณวัตถทุีข่ดุคน้พบ

ในบรเิวณเมอืงสารนาถและเมอืงใกลเ้คยีง อาทเิชน่ พระพุทธรูปศลิปะแบบคันธาระ แบบมถุรา แบบคุป

ตะ และ แบบปาละ ฯลฯ แลว้น าชมโบราณวัตถุช ิน้เอกของพพิธิภัณฑ ์พระพุทธรูปแบบคุปตะปาง

ปฐมเทศนา ทีค่น้พบบรเิวณใกล ้ๆ กบั มลูคนัธกฎุ ีสถานทีจ่ าพรรษาของพระพทุธเจา้ “อนึง่ศลิปะคปุตะ

ไดรั้บการยกยอ่งวา่มคีวามงดงามและสมบรูณ์แบบทีส่ดุในศลิปะอนิเดยีทัง้มวลและเมอืงสารนาถยังเป็น

ศูนยก์ลางของโรงเรยีนสกลุชา่งคุปตะ ทีอ่ายุเกา่แกถ่งึ ๑,๔๐๐ ปีมาแลว้  หลงัจากน ัน้ น าท่านสัมผัส

กบัความหลากหลายของผูค้นและทีแ่มน่ า้คงคาทีช่าวฮนิดเูชือ่วา่เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิเ์นือ่งจากเป็นจดุ

ทีตุ่ม้ห ูของพระศวิะตกอยูใ่ตแ้มน่ ้าแหง่นี ้ในทางพทุธศาสนาเองเชือ่กนัว่าเป็นสถานทีไ่ดน้ าพระอฐัขิอง

พระพุทธเจา้มาลอยอังคารทีแ่มน่ ้าแหง่นี้ดว้ย ท่านจะไดน่ั้งเรอืเพือ่ไปถวายกระทงเป็นพุทธบชูา ณ ทีน่ี่

เองท่านจะไดส้มัผัสวถิชีวีติของชาวฮนิดูซ ึง่จะมาอาบน ้าลา้งบาป  ดืม่น ้า รวมทัง้การเผาศพ จากนัน้น า

ทา่นเดนิทางกลับโรงแรม 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

บา่ย น าทา่นเดนิทางกลับไปยงั เมอืงพุทธคยา  (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 5-6 ชัว่โมง) 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
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โปรแกรม : อนิเดยี ไหวพ้ระ อิม่บญุ 4สงัเวชนยีสถาน 6วนั 5คนื โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี (FD) 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ  
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกบัผูใ้หญ ่

1 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิ
เตยีง) 
ทา่นละ 

พักเดีย่ว
เพิม่ 

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 
ทา่นละ 

วันที ่: 11-16 ม.ค. 62 19,888.- 19,888.- 18,888.- 17,888.- 4,900.- 10,888.- 

วันที ่: 25-30 ม.ค. 62 20,888.- 20,888.- 19,888.- 18,888.- 5,900.- 11,888.- 

วันที ่: 15-20 ก.พ. 62 21,888.- 21,888.- 20,888.- 19,888.- 5,900.- 12,888.- 

วันที ่: 01-06 ม.ีค. 62 20,888.- 20,888.- 19,888.- 18,888.- 5,900.- 11,888.- 

วันที ่: 15-20 ม.ีค. 62 20,888.- 20,888.- 19,888.- 18,888.- 5,900.- 11,888.- 

***ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ  10,000.-*** 

“ราคาทวัรส์ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้” 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

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

***รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถรวม ทา่นละ 2,400 บาท /ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรจ์ากประเทศไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร)*** 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ ** 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอื

เขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบนิท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่จะ
เกิดจากความขดัข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนท าให้ไม่สามารถด าเนินการตาม
หมายก าหนดการไดโ้ปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึ
ออกเดนิทาง ในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไม่ถงึ 15 ท่านไม่มหีวัหนา้ทวัรไ์ทย  อตัราค่าบรกิารนี ้ส าหรบั
เดนิทางต ัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 ทา่น 

 
  พกัที ่Bodhgaya Gautam  Hotel  หรอืเทยีบเทา่,เมอืงคยา 

วนัที ่6 พุทธคยา – กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิพุทธคยา 

10.40 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ประเทศไทย โดยโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD123 (ใชเ้วลา

เดนิทางโดยประมาณ 02.40 ชม.) (มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

14.50 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร โดยความสวัสดภิาพ 
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เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่

อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไม่

 สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรม

และ รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน10ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่น

ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทาง

บรษัิทฯ จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6.  คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล

กรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลูกคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกับ

ทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น  

สว่นเกนิน ้าหนักตามสายการบนิก าหนด 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 



                         GO2GAY-FD002       หนา้ 8 จาก 11 

 

4. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

5. คา่วซีา่เขา้ประเทศอนิเดยีแบบ E-Visa ทา่นละ 3,000 บาท 

6. คา่วซีา่เขา้ประเทศเนปาล ทา่นละ 900 บาท 

7. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

8. คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ทอ้งถิน่ 2,400 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมดัจ า 10,000 บาท (ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่

ไดรั้บเงนิมัดจ าแลว้เท่านัน้) หากตอ้งยืน่วซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากท า

การจองแลว้(ใชเ้วลาขอวซีา่ไมต่ า่กวา่ 7 วนัท าการ) 

2. การช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้า่ยในสว่นของค่าทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอื

วา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้ือหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซี่าให ้เมือ่ผลวซี่าผ่านแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้(10 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณา

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่

สามารถเดนิทางได ้

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจ าให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าบรกิารยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และ

คา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของ

ทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บค่าใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับ

ทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

9. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่่าดว้ย

สาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 
 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
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2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของ

ทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ 

หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบค่าบรกิารทีท่า่น

ไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่

พักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิ

ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะ

ไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร

จัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิทฯ จะ

ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

12. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพิจารณาเลื่อนการ

เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่นค่าตั๋วเครื่องบนิค่าหอ้ง 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

13. กรณียื่นวซี่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัตวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแลว้ ทาง

บรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รือมัดจ าให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าบรกิารยืน่วซี่า, ค่าวซี่า และค่าใชจ้่ายบางสว่นที่

เกดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ 

ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

14. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

15. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดๆก็

ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

16. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานี้เฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เทา่นัน้ กรณีตอ้งการ

ตดักรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้ หากเป็นนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิหรอื พระสงฆ ์โปรดสอบถามทางบรษัิทอกี

ครัง้  

18. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจ้าหนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทุกคร ัง้มเีช่นน ัน้ทาง

บรษิทัฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 
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ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้ทาง

บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัตเิหตุ

รวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตรา

แลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  

ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทตู รวมถงึผูม้อี านาจท าการ

แทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิิเศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของ

บรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกัน

อบุัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศ

ไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่

ปฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมีส ิง่ผิด

กฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพื่อ

ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึง

ผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

 

หลกัฐานประกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศอนิเดยีส าหรบั-คนไทย  

 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายุใชง้าน

เหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง *กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสารบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใน

กรณีสญูหาย* 

2. รปูถ่าย รปูถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 2x2นิว้ พืน้หลังสขีาวเท่านัน้ จ านวน 2ใบเป็นรูปทีถ่่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านัน้ รูป 

(หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ, ไมใ่สช่ดุขา้ราชการหรอืเครือ่งแบบใดๆ ไมเ่ป็นรปูสติ๊กเกอรร์วมถงึหา้มใชรู้ป

ทีถ่า่ยเองและปริน้ทเ์อง) 

3. ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน 2 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายตุ ่ากวา่ 15 ปี ใชส้ าเนาสตูบิตัรและบตัรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น  

  
หลกัฐานประกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศเนปาลส าหรบั-คนไทย  

 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายุใชง้าน

เหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง *กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสารบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใน

กรณีสญูหาย* (เก็บเลม่จรงิ) 

2. รปูถ่าย รปูถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 2x2นิว้ พืน้หลังสขีาวเท่านัน้ จ านวน 2ใบเป็นรูปทีถ่่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านัน้ รูป 

(หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ, ไมใ่สช่ดุขา้ราชการหรอืเครือ่งแบบใดๆ ไมเ่ป็นรปูสติ๊กเกอรร์วมถงึหา้มใชรู้ป

ทีถ่า่ยเองและปริน้ทเ์อง) 

3. ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน 1 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายตุ ่ากวา่ 15 ปี ใชส้ าเนาสตูบิตัรและบตัรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น  
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กรณุากรอกขอ้มลูเพือ่ประโยชนใ์นการพจิารณาด าเนนิการขอวซีา่ของทา่น 

ประวตัสิว่นตวั PERSONAL INFORMATION 

ค าน าหนา้ :  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 

____                                          ____________________________________________   _______         _________      

____                                          ____________________________________________   _______         _________      

 

ประวตักิารท างาน  PROFESTION INFORMATION   

อาชพี :          ____________                                        ___                                                                         ____  

OCCUPATION: ____________                                        ___ ____________________________________________  

ชือ่บรษัิท:                                ___                                         ___________________________________________ 

EMPLOYER’S NAME: __                                       ______________________________________________________ 

เบอรโ์ทรตดิตอ่ :                                                                                                                                            ___                                          

WORK PHONE NUMBER:                                                                                                                               ___                                          

ทีอ่ยู ่ : ____                                          ____________________________________________   ________________ 

 ____                                          ____________________________________________   _______         _________      

ADDRESS: ___                                         _________________________________________    ________________ 

____                                          ____________________________________________   _______         _________      

รหัสไปรษณีย ์: ___                      _                  

ZIP:  ________________________ 
 

โปรดระบุรายชือ่ประเทศทีท่า่นไดเ้ดนิทางในชว่งระยะเวลา 10 ปี * ส าคญัมาก 

______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

 

*ส าหรบัประเทศอนิเดยีหากเคยมกีารเดนิทางจ าเป็นตอ้งแจง้เลขทีว่ซี่าคร ัง้สุดทา้ยทีย่ ืน่และวนัทีอ่อกวซีา่ (ส าคญัมาก) 

______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

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


