
 

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนิเดยี เนปาล เขาคชิฌกฏู ตามรอยพระพทุธเจา้  

7 วนั 6 คนื  โดยสายการบนิไทยสมายล ์ (WE) 

ราคาเพยีง 35,900.- 
                            รายการทวัร ์+ ต ั�วเครื�องบนิ 



 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   กําหนดการเดนิทาง  

วนัที� : 02-08 พ.ย. 61 35,900.- 

วนัที� : 21-27 พ.ย. 61 35,900.- 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เที�ยง คํ�า โรงแรมที�พกั 

1 กรงุเทพฯ – พทุธคยา   ✈ � � 
The Imperial Hotel 

หรอืเทยีบเทา่,เมอืงพทุธคยา   

2 พทุธคยา – ราชคฤห ์– นาลนัทา – เวสาล ี � � � 
Vishali Residency Hotel 

หรอืเทยีบเทา่,เมอืงเวสาล ี

3 เวสาล ี– กสุนิารา � � � 
The Imperial Hotel 

หรอืเทยีบเทา่,เมอืงกสุนิารา 

4 กสุนิารา – ลมุพนิ ี � � � 
Nirvana Hotel 

หรอืเทยีบเทา่,เมอืงลมุพนิ ี

5 ลมุพนิ ี(เนปาล) –  สาวตัถ ี � � � 
Pawan Palace Hotel 

หรอืเทยีบเทา่,เมอืงสาวัตถ ี

6 สาวตัถ ี– พาราณส ี � � � 
The Amayaa Hotel 

หรอืเทยีบเทา่,เมอืงพาราณส ี

7 พาราณส ี–  กรงุเทพฯ � � ✈   

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที� 1 กรงุเทพฯ – พุทธคยา 

10.00 

น. 

คณะมาพรอ้มกันที� สนามบนิสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชั �น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร ์C เช็คอนิกรุ๊ปของสายการบนิ

ไทยสมายล ์ ( Thai Smile Airways ) โดยมเีจา้หนา้ที�และหัวหนา้ทัวรใ์หก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวก 

ไฮไลทท์วัร ์  
 ตามรอยศรัทธาพระพทุธเจา้ อนิเดยี – เนปาล 
 เยอืนเมอืง ลมุพนิ ี– พทุธคยา – สารนาถ – กสุนิารา 
 นมัสการสถานที� ประสตู ิตรัสรู ้ปฐมเทศนา  และปรนิพิพาน 
 ขึ�นเขาคชิฌกฎู นมัสการถํ�าพระโมลคัลลา ชมกฏุพีระอานนท ์นมัสการมลูคันธกฎุ ีสถานที�ประทับของ

พระพทุธเจา้ 
 ลงเรอืลอ่งแมนํ่�าคงคา ชมวถิชีวีติของชาวฮนิด ู

 



 

            

12.20 

น. 

 ออกเดนิทางสู่ เมอืงคยา โดยสายการบนิไทยสมายล ์เที�ยวบนิที� WE327 (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 3 

ชม. 10 นาท)ี (มบีรกิารอาหารบนเครื�อง)  

 

เครื�องแอรบ์สั A320 
ที�น ั�งแบบ 3-3 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ท ั�งขาไป-ขากลบั 

นํ �าหนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 30 กก. 

 

 

 

  
14.00 

น. 

ถงึสนามบนิ เมอืงคยา ประเทศอนิเดีย (เวลาทอ้งถิ�น ชา้กว่าประเทศไทย 01.30 ชั�วโมง) และผ่านขั �นตอนการ

ตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

บา่ย นําท่านชม พระมหาโพธิ�เจดยีอ์นุสรณ์สถานแห่งการตรัสรูข้องพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ภายในประดษิฐานพระพุทธ

เมตตาพระพทุธรปูที�รอดจากการถกูทําลายจากพระเจา้ศศางกา พระพทุธ รปูองคน์ี�เป็นพระพทุธรปูปางมารวชิยัแบบ

ศลิปะปาละ เป็นที�เคารพศรัทธาของชาวพทุธทั�วโลก 

 เริ�มตน้การจารกิแสวงบุญสังเวชนียสถานทั �งสี�แห่ง แห่งที� ๑ พุทธคยา สถานที�เชื�อกนัว่าเป็นที�ตรสัรู ้ของ

พระพทุธเจา้ซึ�งคน้พบโดยนักโบราณคดชีาวองักฤษ ชื�อ เซอร ์อเลกซานเดอร ์คนันงิแฮม เมื�อรอ้ยกวา่ปีกอ่นแลว้

นําท่านนมัสการสถูปพุทธคยา ทรงศขิระที�ไดร้ับการบรูณะใหมภ่ายในประดษิฐานพระพุทธรปู “พระพุทธเมตตา” 

ปางมารวชิัย แลว้นํานมัสการตน้ศรมีหาโพธิ�ที�ไดนํ้าพันธุม์าปลูกตรงที�เชื�อกันว่าเป็นจุดที�พระพุทธเจา้ประทับนั�ง

บําเพ็ญเพยีรจนตรัสรูส้มโพธญิาณ แลว้นําชมสตัตมหาสถาน สถานที�พระพุทธเจา้เสวยวมิตุสิขุหลังจากตรัสรูแ้ลว้

เจ็ดแหง่ แหง่ละสปัดาหร์อบๆพทุธคยาเพื�อทบทวนความรูก้อ่นที�จะเสด็จออกสั�งสอนผูค้น อนัประกอบไปดว้ย 

๑ เสด็จประทับบนพระแทน่วัชรอาสน ์ใตต้น้ศรมีหาโพธิ�พรอ้มเสวยวมิตุตสิขุตลอด ๗ วัน ในสปัดาหท์ี� ๑ 

๒ เสด็จประทับ ณ อนมิสิเจดยี ์ทรงยนืจอ้งพระเนตรดูตน้ศรมีหาโพธิ� โดยมไิดก้ระพรบิพระเนตรตลอด ๗ วัน 

ในสปัดาหท์ี� ๒ 

๓ เสด็จประทับ ณ รัตนจงกรมเจดยี ์ทรงนมิติจงกรมขึ�น แลว้เสด็จจงกรมเป็นเวลา ๗ วัน ในสปัดาหท์ี� ๓ 

๔ เสด็จประทับ ณ รัตนฆรเจดีย ์โดยเสด็จไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของตน้ศรมีหาโพธิ� และประทับ

นั�งขดัสมาธใินเรอืนแกว้ซึ�งเทวดานริมติถวาย ทรงพจิารณาพระอภธิรรม๗ วัน ในสปัดาหท์ี� ๔ 

๕ เสด็จไปประทับนั�งขดัสมาธใิตต้น้ไทร อชปาลนโิครธ ซึ�งเป็นที�พักของคนเลี�ยงแกะ ในสปัดาหท์ี�๕ 

๖ เสด็จไปประทับนั�งขดัสมาธใิตต้น้จกิ มจุลนิทร ์ไปทางทศิตะวนัออกเฉยีงใตข้องตน้ศรมีหาโพธิ� ในสปัดาหท์ี� 

๖ 

๗ เสด็จไปประทับใตต้น้เกด ราชายตนะ ประทับนั�งเสวยวมิตุสิขุตลอด ๗วัน  

        จากนั�นนําท่านชมศลิปะอนิเดยีสมยัพระเจา้อโศกอายกุว่า ๒,๒๐๐ ปี ชมเสาพระเจา้อโศกที�ทรงใหส้รา้ง

เพื�อประกาศศาสนาและถวายเป็นพทุธบชูาแกส่งัเวชนยีสถาน ชมประตโูทรณะที�สลัก เรื�องราวเกี�ยวกบัพทุธประวัต ิ

แลว้ชมสถูปและภาพสลกัอดตีพระพุทธเจา้ศลิปะสมยัปาละอายุราว ๑,๒๐๐ ปี “สมัยปาละเป็นช่วงที�พุทธ

ศาสนารุ่งเรอืงแผ่ขยายอยู่ในอนิเดยีภาคเหนือโดยมศีูนยก์ลางอยู่ที�มหาวทิยาลัยนาลันทา รัฐพหิารตามหลักฐาน

การบันทกึจดหมายเหตุการณ์เดนิทางมาสบืทอดพุทธศาสนาของหลวงจนีเหี�ยนจัง (พระถังซมัจั�ง) และหลวงจนีอี�

จงิ จากประเทศจนี” ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางกลับสูท่ี�พัก 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   



 

            

วนัที� 3 เวสาล ี– กสุนิารา 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําท่านชมเมอืงหลวงของอาณาจักรวัชช ีหนึ�งในสบิหกแคว้นของชมพูทวปีในสมัยโบราณ เมอืงนี�มชี ื�อ

หลายชื�อคือ ไพสาลี ไวสาลี และเมืองนี�เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พุทธศาสนาที�สําคัญแห่งหนึ�ง 

รวมทั �งเป็นที�กําเนดิของพระมหาวรีะศาสดาของศาสนาเชนและที�เป็นตน้กําเนดิของการทํานํ�ามนตใ์น

พุทธศาสนา เนื�องจากไดเ้กดิทุพกิขภัยรา้ยแรงทั�วเมอืงเวสาลีมคีนตายมากมาย กษัตรยิล์จิฉวจีงึได ้

นมินตใ์หพ้ระพุทธเจา้ไดม้าโปรดชาวเมอืง พระพุทธเจา้จงึนําเหล่าภกิษุ ๕๐๐ รูป เดนิทางไปโปรดที�

เมอืงไวสาลี พรอ้มทั �งไดม้กีารประพรมนํ�ามนต์ทั�วทั �งเมอืง นําท่านเที�ยวชม วดัป่ามหาวนั ชมเสา

อโศกที�สมบูรณ์ที�สุดและงดงามที�สุดของอนิเดยี เมอืงเวสาลีมีความสําคัญมาตั �งแต่สมัยก่อน

พุทธกาล โดยเป็นเมอืงหลวงแห่งแควน้ที�มคีวามเจรญิรุ่งเรอืงมากแควน้หนึ�งในบรรดา ๑๖ แควน้ของ

ชมพูทวปี มกีารปกครองดว้ยระบบสามัคคธีรรมหรอืคณาธปิไตย ที�สามารถเรยีกไดว้่าเป็นการปกครอง

แบบประชาธปิไตยระบบหนึ�ง คอืไมม่พีระมหากษัตรยิเ์ป็นประมขุทรงอํานาจสทิธิ�ขาด มแีตผู่เ้ป็นประมขุ

แห่งรัฐซึ�งบรหิารงานโดยความเห็นชอบจากรัฐสภา ซึ�งจะประกอบไปดว้ยเหลา่สมาชกิจากเจา้วงศต์า่ง 

ๆ ซึ�งรวมเป็นคณะผูค้รองแควน้ ในคัมภรีพ์ระพุทธศาสนากล่าวว่าเจา้วงศ์ต่างๆ มถีงึ ๘วงศ์ และใน

จํานวนนี�วงศเ์จา้ลจิฉวแีห่งเวสาลแีละวงศเ์จา้วเิทหะแห่งเมอืงมถิลิาเป็นวงศท์ี�มอีทิธพิลที�สดุ ในสมัย

พทุธกาลพระพทุธเจา้เคยเสด็จมาที�เวสาลหีลายครั �ง แตล่ะครั �งจะทรงประทับที�กฏูาคารศาลาป่ามหาวัน

เป็นสว่นใหญ่ พระสตูรหลายพระสตูรเกดิขึ�นที�เมอืงแห่งนี� และที�กฏูาคารศาลานี�เองที�เป็นที�ๆ  พระพุทธ

องค์ทรงอนุญาตใหพ้ระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี พระนา้นางของพระพุทธองค์ พรอ้มกับบรวิาร 

 
  พกัที�   The Imperial Hotel หรอื เทยีบเทา่,เมอืงคยา 

วนัที� 2 พุทธคยา – ราชคฤห ์– นาลนัทา – เวสาล ี

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่เมอืงราชคฤห ์นครหลวงแห่งแควน้มคธ นําท่านเดนิขึ�นเขาคชิฌกูฎ หนึ�งในเบญจครี ีไดแ้ก่เว

ภาระ เวปุละ คชิฌกูฏ อสิคิลิ ิและปัณฑวะชมววิทวิทัศน์ที�สวยงาม นมสัการถํ �าพระโมคคลัลา ชมถํ �าพระสารี

บุตร สถานที�ที�พระสารบีุตรสําเร็จเป็นพระอรหันต ์ชมกุฏขีองพระอานนท ์นมสัการมูลคนัธกุฏสีถานที�ประทับ

ของพระพุทธเจา้ ไหวพ้ระสวดมนตท์ี�ยอดเขาคชิกูฎ จากนั�นนําท่านชมวดัชวีกมัพวนั โรงพยาบาลสงฆแ์ห่งแรก

ของโลก “ชวีกมัพวนั” เป็นสวนป่ามะม่วงที�หมอชวีกโกมารภัจจ์อุทศิถวายเป็นสังฆารามแด่พระพุทธเจา้และ

พระภกิษุสงฆ ์ปัจจุบันเหลอืซากโบราณสถานใหเ้ห็นเป็นซากหนิเรยีงรายกนัอยู ่เมื�อครั �งที�พระพุทธเจา้ทรงประชวร

หอ้พระโลหิตจากการที�สะเก็ดหินมากระแทกถูกพระบาทเพราะพระเทวทัตกลิ�งหินลงมาหมายปลงพระชนม์

พระพุทธเจา้ พระภกิษุสงฆไ์ดพ้าพระพุทธองคม์าที�ชวีกัมพวัน และหมอชวีกเป็นผูถ้วายการรักษาโดยการผ่าตัดเอา

สะเก็ดหนิออก ชวีกมัพวันจงึถกูเรยีกวา่เป็นโรงพยาบาลสงฆแ์หง่แรกในพระพทุธศาสนา 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ วดัเวฬุวนารามมหาสงัฆยกิาวาส (วัดเวฬุวัน)วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาและเป็นสถานที�

แสดงโอวาทปาฏโิมกขแ์ก่พระอรยิสงฆ1์250องค ์มสีถูปที�บรรจุพระอัฐธิาตุของพระโมคคัลลานะและพระอัญญา

โกญฑญัญะ จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูน่าลันทา นมสัการหลวงพอ่ดาํซึ�งเป็นพระพทุธรปูที�สรา้งดว้ยหนิแกรนติสดํีา

ซึ�งสรา้งรุ่นราวคราวเดยีวกับพระพุทธเมตตา จากนั�นนําท่านเยี�ยมชมมหาวทิยาลยันาลนัทา มหาวทิยาลัยที�ใหญ่

ที�สดุในโลกเป็นศูนยก์ารศกึษาในสมัยพุทธกาล ต่อมาในปีพ.ศ.๑๗๔๒ กองทัพมสุลมิเตริก์ไดย้กทัพมารุกราน รบ

ชนะกษัตรยิแ์ห่งชมพูทวปีฝ่ายเหนือกองทัพมสุลมิเตริก์ไดเ้ผาผลาญทําลายวัดและปชูนียสถาน ในพุทธศาสนาลง

แทบทั �งหมดและสงัหารผูท้ี�ไมย่อมเปลี�ยนศาสนา นาลันทามหาวหิารก็ถกูเผาผลาญทําลายลงในชว่งระยะเวลานั�นวา่

กนัว่าไฟที�ลุกโชนเผานาลันทานานถงึ 3 เดอืนกวา่จะเผานาลันทาไดห้มด ไดเ้วลาสมควรนําท่านเดนิทางสูเ่มอืงเว

สาล ี

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 
 พกัที� Vishali Residency Hotel หรอื เทยีบเทา่,เมอืงเวสาล ี



 

            

สามารถอุปสมบทเป็นภกิษุณีไดเ้ป็นครั �งแรกในโลก และในการเสด็จครั �งสุดทา้ยของพระพุทธองค ์

พระองคไ์ดท้รงรับสวนมะมว่งของนางอัมพปาล ีนางคณกิาประจําเมอืงเวสาล ีซึ�งนางไดอ้ทุศิถวายเป็น

อารามในพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ไดท้รงจําพรรษาสุดทา้ยที�เวฬุวคาม และไดท้รงปลงอายุ

สังขารที�ปาวาลเจดีย ์และเมื�อหลังพุทธปรนิพิพานแลว้ได ้๑๐๐ ปี ไดม้กีารทําสังคายนาครั �งที� ๒ ณ 

วาลกิาราม ซึ�งทั �งหมดลว้นอยูใ่นเมอืงเวสาล ี

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

บา่ย นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู ่เมอืงกสุนิาราซึ�งเป็นสถานที�ปรนิพิพานของพระพทุธเจา้ 

คํ�า   รบัประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 
 พกัที� Imperial Hotel หรอื เทยีบเทา่,เมอืงกสุนิารา 

วนัที� 4 กสุนิารา – ลมุพนิ ี

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 นํานําท่านชมสงัเวชนยีสถานแหล่งที� ๔ กุสนิารา ในสมัยพุทธกาลเป็นเมอืงเอกหนึ�งในสองของ

แควน้มัลละ อยู่ตรงขา้มฝั� งแม่นํ�าคู่กับเมืองปาวา เป็นที�ตั �งของสาลวโนทยานหรือป่าไมส้าละ ที�

พระพุทธเจา้เสด็จดับขันธปรนิิพพานและเป็นสถานที�ถวายพระเพลงิพระพุทธเจา้ “สาลวโนทาย” 

สถานที�เสด็จดบัขนัธปรนิพิพาน มชีื�อเรยีกในทอ้งถิ�นวา่ มาถากนุวะระกาโกฏ (Matha-Kunwar-Ka-

Kot) ซึ�งแปลว่า ตําบลเจา้ชายสิ�นชีพ ปรากฏตามคัมภีร์ว่า เมืองนี� เคยเป็นที�ปรินิพพานของ

พระพุทธเจา้พระนามว่าผุสสะ เป็นที�เกดิบําเพ็ญบารมขีองพระโพธสิตัวห์ลายครั �ง เคยเป็นราชธานนีาม

ว่ากุสาวดขีองพระเจา้มหาสทุัสสนจักรพรรด ิปัจจุบันกสุนิารามอีนุสรณ์สถานที�สําคัญคอืสถูปใหญ่ซึ�ง

พระเจา้อโศกมหาราชสรา้งไวแ้ละบรรจุพระบรมสารีรกิธาตุ วหิารปรนิิพพานซึ�งเป็นที�ประดิษฐาน

พระพุทธรูปปางปรนิพิพานอยู่ภายในและมซีากศาสนสถานโบราณโดยรอบมากมาย จากนั�นนําท่าน

นมัสการสถานที�ถวายพระเพลงิพระพุทธเจา้ ที�มกุฎพนัธเจดยี ์แลว้นํานั�งสมาธทิี�วหิารพระรูปพระ

พุทธไสยาสน์ มจีารกึกําหนดอายุเกา่แก่กว่า ๑,๔๐๐ปี แสดงตอนเสด็จปรนิพิพาน ไดเ้วลาสมควรนํา

ทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสูช่ายแดนประเทศอนิเดยี–เนปาล ประทับตราหนังสอืเดนิทางเพื�อ

ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

บา่ย นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู ่เมอืงลมุพนิ ีซ ึ�งเป็นสถานที�ประสตูขิองพระพทุธเจา้ 

คํ�า   รบัประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

  พกัที� Nirvana Hotel เทยีบเทา่,เมอืงลมุพนิ,ี ประเทศเนปาล 

วนัที� 5 ลมุพนิ ี(เนปาล) –  สาวตัถ ี

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 นําท่านชม สงัเวชนยีสถานแหล่งที� ๓ สวนลุมพินวีนั เป็นสถานที�พระนางสริมิหามายาประสูติ

เจา้ชายสทิธัตถะกุมาร เมื�อวันศุกร ์วันเพ็ญเดอืน ๖ ปีจอ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ปี ซึ�งภายในบรเิวณมี

วหิารมหามายา สระโบกขรณี และเสาพระเจา้อโศกที�มขีนาดความสงู ๒๒ ฟตุ ๔ นิ�วและมขีอ้ความ

จารกึเป็นหลักฐานวา่ “ณ ที�นี�คอื สถานที�ประสตูขิองเจา้ชายสทิธตัถะ และพระเจา้อโศกเสด็จมาบชูาใน

ปีที� ๒๐ แหง่รัชกาลของพระองค”์ (ประมาณพทุธศตวรรษที� ๓ ) ปัจจบุนัลมุพนิวีันไดร้ับการบรูณะและมี

ถาวรวัตถุสําคัญที�ชาวพุทธนยิมไปสักการะ คอื “เสาหนิพระเจา้อโศกมหาราช” ที�ระบวุ่าสถานที�นี�เป็น

สถานที�ประสูตขิองเจา้ชายสทิธัตถะ นอกจากนี�ยังมี “วหิารมายาเทว”ี ภายในประดษิฐานภาพหิน

แกะสลักพระรูปพระนางสริมิหามายาประสูตพิระราชโอรส โดยเป็นวหิารเก่ามอีายุร่วมสมัยกับเสาหนิ

พระเจา้อโศก ปัจจบุนัทางการเนปาลไดส้รา้งวหิารใหมท่ับวหิารมายาเทวหีลงัเกา่ และไดข้ดุคน้พบศลิา

จารกึรูปคลา้ยรอยเทา้ สันนษิฐานว่าเป็นจารกึรอยเทา้กา้วที�เจ็ดของเจา้ชายสทิธัตถะที�ทรงดําเนนิได ้

เจ็ดกา้วในวันประสตู ิปัจจบุันลุมพนิีวันอยูใ่นเขตประเทศเนปาล ตดิชายแดนประเทศอนิเดยีทางเหนือ

เมอืงโคราฆปรุะ หา่งจากเมอืงตเิลาราโกต (หรอื นครกบลิพัสดุ)์ ทางทศิตะวันออก ๑๑ กโิลเมตร และ

ห่างจากสิทธารถนคร (หรือนครเทวทหะ) ทางทิศตะวันตก๑๑กิโลเมตร ซึ�งถูกตอ้งตามตํารา



 

            

พระพุทธศาสนาที�กล่าวว่าลุมพนิีวันสถานที�ประสูตติั �งอยู่ระหว่างเมอืงกบลิพัสดุ์และเมอืงเทวทหะ 

ปัจจบุนัลมุพนิวีันมเีนื�อที�ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร ่ทางการเรยีกสถานที�นี�วา่ รมุมนิเด มสีภาพเป็นชนบท มผีู ้

อาศัยอยู่ไม่มากมีสิ�งปลูกสรา้งเป็นพุทธสถานเพียงเล็กนอ้ย แต่มีวัดพุทธอยู่ในบรเิวณนี�หลายวัด 

รวมทั �งวัดไทยลุมพนิี ลุมพนิีวันไดร้ับการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกประเภทมรดก

ทางวัฒนธรรมตั �งแตปี่ พ.ศ.๒๕๔๐ ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงสาวตัถ ี

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

บา่ย นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสูเ่มอืงสาวตัถทีี�เป็นเมอืงโบราณในสมยัพทุธกาล    

คํ�า   รบัประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     

   พกัที�  Pawan Palace Hotel หรอื เทยีบเทา่,เมอืงสาวตัถ ี

วนัที� 6 สาวตัถ ี– พาราณส ี

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําท่านชม เมอืงสาวตัถ ี ที�เป็นเมอืงโบราณในสมัยพทุธกาลที�มคีวามสําคัญในฐานะที�เป็นเมอืงหลวง

ของแควน้โกศล ๑ ในแควน้มหาอํานาจใน ๑๖ มหาชนบท ในสมัยพุทธกาล เมอืงสาวัตถนัีบว่าเป็น

เมอืงสําคัญในการเป็นฐานในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจา้ที�สําคัญเพราะเป็นเมอืงที�

พระพุทธเจา้ประทับนานที�สุดถึง ๒๕ พรรษา เป็นที�ตรัสพระสูตรมากมายและเป็นเมืองที�

พระพทุธศาสนามั�นคงที�สดุ ปัจจุบนัยงัมซีากโบราณสถานที�สําคัญปรากฏรอ่งรอยอยู ่คอื ที�แสดงยมก

ปาฏหิารยิ ์(อา่นว่า ยะ – มะ – กะ – ปา – ต ิ– หาน, สถานที�ที�พระพุทธเจา้ทรงแสดงยมกปาฏหิารยิ์

ครั �งนี� คือที�โคนตน้มะม่วง  หรอื คัณฑามพพฤกษ์ในเมอืงสาวัตถ ีมูลเหตุที�ทรงแสดงคือเพราะพวก

เดยีรถยีนั์กบวชนอกศาสนาพุทธ ทา้พระพุทธเจา้แขง่แสดงปาฏหิารยิว์่าใครจะเกง่กว่ากันพวกเดยีรถยี์

ทราบว่าพระพุทธเจา้จะแสดงยมกปาฏหิารยิท์ี�โคนตน้มะมว่งจงึใหส้าวกและชาวบา้นที�นับถอืพวกตน

จัดการโค่นตน้มะมว่งเสยีสิ�นไมเ่หลอื แตพ่ระพุทธเจา้ก็ทรงแสดงยมกปาฏหิารยิท์ี�โคน ตน้มะมว่งจนได ้

โดยมผีูนํ้าผลมะมว่งสกุมาถวายทรงฉันเสร็จแลว้รับสั�งใหค้นปลูกเมล็ดลงดนิแลว้พระองคท์รงใชนํ้�าที�

ลา้งพระหัตถ์รด ปรากฎว่าหน่อมะม่วงโตพรวดพราดแตกกิ�งกา้นสูงขึ�นถงึ  ๕๐  ศอก  ผลที�สุดพวก

เดยีรถยีพ์่ายแพไ้ป), สถานที�พระเทวทตัถูกแผน่ดนิสูบ (หนา้วัดพระเชตุวันมหาวหิาร), บา้นบดิา

ขององคลุมีาล(สถปู), บรเิวณวงัของพระเจา้ปเสนทโิกศล, บา้นของอนาถบณิฑกิเศรษฐ(ีสถปู), 

วดัเชตวุนัมหาวหิาร (ซึ�งพระพุทธเจา้เคยประทับอยูถ่งึ ๑๙ พรรษา) รวมถงึ ตน้อานนัทโพธิ� ซึ�งเป็น

ตน้โพธิ�ที�ชาวพุทธนับถือว่ามคีวามศักดิ�สทิธิ�เป็นอันดับสองรองจากตน้พระศรมีหาโพธิ�ที�พุทธคยาที�

วัดเชตวุันมหาวหิาร เป็นตน้ 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     

บา่ย นําเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสูเ่มอืงพาราณส ีสถานที�แสดงปฐมเทศนา          

คํ�า   รบัประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     

   พกัที�  The Amayaa Hotel หรอื เทยีบเทา่,เมอืงพาราณส ี

วนัที� 7 พาราณส ี– กรงุเทพฯ 

05.00 น. อรณุสวสัดิ�ยามเชา้กบัเชา้วนัใหมท่ี�สดใส นําทา่นสมัผัสกบัความหลากหลายของผูค้นและที�แมน่ํ �าคง

คาที�ชาวฮนิดูเชื�อว่าเป็นสถานที�ศักดิ�สทิธิ�เนื�องจากเป็นจุดที�ตุม้หู ของพระศวิะตกอยู่ใตแ้ม่นํ�าแห่งนี� 

ในทางพุทธศาสนาเองเชื�อกนัวา่เป็นสถานที�ไดนํ้าพระอัฐขิองพระพุทธเจา้มาลอยองัคารที�แมนํ่�าแห่งนี�

ดว้ย ทา่นจะไดนั้�งเรอืเพื�อไปถวายกระทงเป็นพทุธบชูา ณ ที�นี�เองท่านจะไดส้มัผัสวถิชีวีติของชาวฮนิดู

ซ ึ�งจะมาอาบนํ�า ดื�มนํ�ารวมทั �งท่านํ�าที�นี�จะมพีธิเีผาศพในชว่งเชา้ตรู่กอ่นพระอาทติยข์ึ�น จากนั�นนําท่าน

เดนิทางกลับโรงแรม 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําชมสงัเวชนยีสถานแหลง่ที� ๒ สารนาถ สถานที�แสดงปฐมเทศนา นมสัการสถปูเจาคนัธ ีสถานที�

พระพุทธเจา้พบปัจจัคคอีกีครั �งหลังจากตรัสรูแ้ลว้ นํานมัสการธรรมเมขสถูป ที�เชื�อกันว่าเป็นสถานที�

พระพุทธเจา้ทรงแสดงปฐมเทศนาหัวขอ้ธรรมจักกัปปวัตตนสตูรทําใหพ้ระโกณฑัญญะบรรลุโสดาบัน



 

            

พระพุทธศาสนาจงึมีพระรตันตรยัครบ ๓ ประการ แลว้นําชมวหิารมูลคันธกุฏิหลังใหม่ภายใน

ประดษิฐานพระพุทธรปูปางปฐมเทศนาเลยีนแบบคุปตะและจติรกรรมฝาผนังเล่าเรื�องพุทธประวัตฝีิมอื

ชา่งชาวญี�ปุ่ น แลว้นําทา่นชมพพิธิภณัฑแ์หง่เมอืงสารนาถ  ชมหัวเสาพระเจา้อโศก ทําเป็นรปูสงิห์

บางท่านอธบิายว่าเป็นสัญลักษณ์ของศากยสงิห์พระราชวงศ์ของพระพุทธเจา้ เสามีฐานบัวควํ�า มี

บลัลังกส์ี�เหลี�ยมรอบสลักเป็นรปูธรรมจักรและรปูชา้ง มา้ สงิหแ์ละโค แลว้นําชมโบราณวัตถทุี�ขดุคน้พบ

ในบรเิวณเมอืงสารนาถและเมอืงใกลเ้คยีง อาทเิชน่ พระพทุธรปูศลิปะแบบคันธาระ แบบมถรุา แบบคุป

ตะ และ แบบปาละ ฯลฯ แลว้นําชมโบราณวัตถุช ิ�นเอกของพพิธิภัณฑ ์พระพุทธรูปแบบคุปตะปาง

ปฐมเทศนา ที�คน้พบบรเิวณใกล ้ๆ กับ มูลคนัธกุฎ ีสถานที�จําพรรษาของพระพุทธเจา้ “อนึ�งศลิปะคุป

ตะไดร้ับการยกยอ่งว่ามคีวามงดงามและสมบรูณ์แบบที�สดุในศลิปะอนิเดยีทั �งมวลและเมอืงสารนาถยัง

เป็นศนูยก์ลางของโรงเรยีนสกลุชา่งคปุตะ ที�อายเุกา่แกถ่งึ ๑,๔๐๐ ปีมาแลว้ 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     

บา่ย ไดเ้วลาสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิพาราณส ี

16.30 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิไทยสมายล ์เที�ยวบนิที� WE328 (ใชเ้วลา

เดนิทางโดยประมาณ 3 ชม. 5 นาท)ี (มบีรกิารอาหารบนเครื�อง)  

21.35 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร โดยความสวัสดภิาพ 

 

 

 

โปรแกรม : อนิเดยี เนปาล เขาคชิฌกฏู ตามรอยพระพุทธเจา้ 7 วนั 6 คนื  โดยสายการบนิไทยสมายล ์ (WE) 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ  
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกบัผูใ้หญ ่

1 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิ
เตยีง) 
ทา่นละ 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั�ว 
ทา่นละ 

วันที� : 02-08 พ.ย. 61 35,900.- 35,900.- 34,900.- 33,900.- 12,900.- 20,900.- 

วันที� : 21-27 พ.ย. 61 35,900.- 35,900.- 34,900.- 33,900.- 12,900.- 20,900.- 

***ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ  15,000.-*** 

“ราคาทวัรส์าํหรบัลกูคา้ที�ถอืพาสปอรต์ไทยเทา่น ั�น” 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

***รายการนี�ไมร่วมคา่วซีา่อนิเดยี ทา่นละ 3,000 บาท และคา่วซีา่เนปาล ทา่นละ 900 บาท *** 

***รายการนี�ไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและคนขบัรถรวม ทา่นละ 2,000 บาท /ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรจ์ากประเทศไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร)*** 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ ** 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 



 

            

ในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงท ั�งที�กรงุเทพฯ และที�ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอื

เขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิ�งสิ�น 

 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิท ั�งไปและกลบัโดยมติอ้งแจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการเพื�อความเหมาะสมไมว่า่จะ
เกิดจากความขดัข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ�งเหตุใดจนทําให้ไม่สามารถดําเนินการตาม
หมายกําหนดการไดโ้ปรแกรมการเดนิทางเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลี�ยนแปลงรายการทอ่งเที�ยว

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเที�ยวบางรายการ และจะตอ้งมจีํานวนผูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึ�นไปจงึ

ออกเดนิทาง ในกรณีที�มจีํานวนผูโ้ดยสารไม่ถงึ 15 ท่านไม่มหีวัหนา้ทวัรไ์ทย  อตัราค่าบรกิารนี� สําหรบั

เดนิทางต ั�งแต ่30 ทา่นขึ�นไป ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาในกรณีที�มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 ทา่น 

 

 

เง ื�อนไขการใชบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิ�ที�จะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่

อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที�จะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที�ทาง บรษัิทฯไม่

 สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยวโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรม

และ รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีที�คณะไมค่รบจํานวน10ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่น

ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง  

6. เมื�อทา่นทําการซื�อโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื�อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั �ง มฉิะนั�นทาง

บรษัิทฯ จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั �งสิ�น  

 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 

1.  คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับ ชั �นประหยดั 

2.  คา่โรงแรมที�พักตามรายการที�ระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ�งหอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ

4.  คา่อาหารและเครื�องดื�มตามรายการที�ระบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ

6.  คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล

กรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 



 

            

 ** ลูกคา้ท่านใดสนใจซื�อประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลุมเรื�องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิกับ

ทางเจา้หนา้ที�บรษัิทได ้** 

 - เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํ�ามนั  

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที�นํ�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น  

สว่นเกนินํ�าหนักตามสายการบนิกําหนด 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครื�องดื�ม, คา่อาหารที�สั�งเพิ�มเอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

4. คา่อาหารที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

5. คา่วซีา่เขา้ประเทศอนิเดยีแบบ E-Visa ทา่นละ 3,000 บาท 

6. คา่วซีา่เขา้ประเทศเนปาล ทา่นละ 900 บาท 

7. คา่ทําใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

8. คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นทอ้งถิ�น 2,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 

การสาํรองที�น ั�ง 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมดัจํา 10,000 บาท (ที�นั�งจะยนืยันเมื�อ

ไดร้ับเงนิมัดจําแลว้เท่านั�น) หากตอ้งยื�นวซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยื�นวซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากทํา

การจองแลว้(ใชเ้วลาขอวซีา่ไมต่ํ�ากวา่ 7 วนัทําการ) 

2. การชําระค่าทัวรส์ว่นที�เหลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนื�องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ้า่ยในสว่นของค่าที�พักและตั�วเครื�องบนิมฉิะนั�นจะถอื

วา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

เง ื�อนไขการยกเลกิ 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด  

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

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�เก็บคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารที�ไม่ไดถ้ือหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื�นวซี่าให ้เมื�อผลวซี่าผ่านแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการคนืคา่มดัจําทั �งหมด 



 

            

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ใชจ้่ายทั �งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจํานวนที�บรษัิทฯกําหนดไว ้(10 ท่านขึ�นไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�นที�

เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆที�เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณา

เลื�อนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแตท่ั �งนี�ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ค่าตั�ว

เครื�องบนิค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที�สถานทูตฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ้่ายอื�นๆที�เกดิขึ�นตามจรงิ ในกรณีที�ไม่

สามารถเดนิทางได ้

7. กรณียื�นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจําให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหักค่าบรกิารยื�นวีซ่า, ค่าวีซ่า และ

คา่ใชจ้า่ยบางสว่นที�เกดิขึ�นจรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ หรอืไดช้ําระคา่บรกิารในสว่นของ

ทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหักเก็บค่าใชจ้่ายจรงิที�เกดิขึ�นแลว้กับ

ทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั�วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ั �งหมด 

9. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื�องจากผูเ้ดนิทางท่านอื�นในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่่าดว้ย

สาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที�เกดิขึ�นแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ั �งหมด 

 

เง ื�อนไขการเดนิทาง 
 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี� เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอื�นๆที�อยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิที�เกดิขึ�นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกทํารา้ย, 

การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเที�ยวจะสิ�นสุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิ�และจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารที�ทา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื�องมาจากมสีิ�งผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�นๆ 

5. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองที�นั�งบนเครื�อง และ

โรงแรมที�พักในตา่งประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี�อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี�คดิตามราคาตั�วเครื�องบนิในปัจจบุัน หากราคาตั�วเครื�องบนิปรับสงูขึ�น บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ที�จะปรับราคาตั�ว

เครื�องบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลี�ยนแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที�จะจัดบรกิาร

ทัวรอ์ื�นทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนั�นๆ 



 

            

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิ�ในการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทั �งสิ�นแทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นั�น 

9. หากไมส่ามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทั �งสิ�น แต่ทั �งนี�ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให ้

โดยขอสงวนสทิธิ�การจัดหานี�โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมื�อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื

วา่ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น  

11. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิต่อเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทุกครั �ง มเิชน่นั�นทาง

บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั �งสิ�น 

12. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณา

เลื�อนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั �งนี�ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ค่าตั�ว

เครื�องบนิค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที�สถานทูตฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ้่ายอื�นๆที�เกดิขึ�นตามจรงิ ในกรณีที�ไม่

สามารถเดนิทางได ้

13. กรณียื�นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจําให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหักค่าบรกิารยื�นวีซ่า, ค่าวีซ่า และ

คา่ใชจ้า่ยบางสว่นที�เกดิขึ�นจรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ หรอืไดช้ําระคา่บรกิารในสว่นของ

ทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหักเก็บค่าใชจ้่ายจรงิที�เกดิขึ�นแลว้กับ

ทา่นเป็นกรณีไป 

14. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั�วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ั �งหมด 

15. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื�องจากผูเ้ดนิทางท่านอื�นในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่่าดว้ย

สาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที�เกดิขึ�นแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

16. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ั �งหมด 

17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ราคานี�เฉพาะนักท่องเที�ยวชาวไทยและท่องเที�ยวเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เท่านั�น 

กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครั �ง หากเป็นนักท่องเที�ยวชาวต่างชาต ิหรอื พระสงฆ ์

โปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครั �ง  

18. ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯก่อนทุกคร ั�งมี

เชน่น ั�นทางบรษิทัฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ั�งสิ�น 

 

ขอ้ความซึ�งถอืเป็นสาระสาํหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึ�งรว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดนิทางที�มคีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที�พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที�ทอ่งเที�ยวพรอ้มทั �งการสมัมนา ดงูาน เพื�อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุใน

การเดนิทาง ทั �งนี�ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสียหายที�เกดิจากโรงแรมที�พัก 

ยานพาหนะ,  อันเนื�องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การ



 

            

จลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความ

ลา่ชา้ของเที�ยวบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ�น,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / 

หรอื ส่วนงานที�เกี�ยวขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่

จําตอ้งแสดงเหตุผล เนื�องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึ�งอยูเ่หนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึใน

ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเที�ยวทั �งใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตาม

เงื�อนไขที�บรษัิทฯ ที�รับประกันในกรณีที�ผูร้่วมเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย 

และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื�องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 

ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพื�นที�มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื�อการเดนิทาง รวมถงึ

มสี ิ�งผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้าม

ความจําเป็น หรอืเพื�อความเหมาะสมทั �งปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั �งนี�การขอสงวนสทิธดิังกล่าว 

บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึ�งรว่มเดนิทางเป็นสําคัญ 

 

หลกัฐานประกอบการยื�นขอวซีา่ประเทศอนิเดยีสําหรบั-คนไทย  

 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายุใชง้าน

เหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง *กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสารบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบใน

กรณีสญูหาย* 

2. รปูถ่าย รปูถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 2x2นิ�ว พื�นหลังสขีาวเท่านั�น จํานวน 2ใบเป็นรูปที�ถ่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านั�น รูป 

(หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื�องประดับ, ไมใ่สช่ดุขา้ราชการหรอืเครื�องแบบใดๆ ไมเ่ป็นรปูสติ�กเกอรร์วมถงึหา้มใชรู้ป

ที�ถา่ยเองและปริ�นทเ์อง) 

3. สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน 2 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายตํุ�ากวา่ 15 ปี ใชสํ้าเนาสตูบิตัรและบตัรประชาชน 

4. สําเนาทะเบยีนบา้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

            

 

หลกัฐานประกอบการยื�นขอวซีา่ประเทศเนปาลสําหรบั-คนไทย  

 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายุใชง้าน

เหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง *กรณุาถอดปก Passport 

กอ่นสง่เอกสารบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบในกรณีสญูหาย* (เก็บเลม่จรงิ) 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 2x2นิ�ว พื�นหลังสขีาวเท่านั�น จํานวน 2

ใบเป็นรูปที�ถ่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านั�น รูป (หา้มสวมแว่นตาหรือ

เครื�องประดับ, ไม่ใส่ชุดขา้ราชการหรือเครื�องแบบใดๆ ไม่เป็นรูป

สติ�กเกอรร์วมถงึหา้มใชร้ปูที�ถา่ยเองและปริ�นทเ์อง) 

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ชุด ถา้เป็นเด็กอายุตํ�ากว่า 15 ปี ใช ้

สําเนาสตูบิตัรและบตัรประชาชน 

4. สําเนาทะเบยีนบา้น  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


