
#15319 ทัวรอินเดีย เนปาล 6 วัน 5 คืน ธัมเมกขสถูป ลอง
เรือแมนํ้าคงคา เจาคันธีสถูป บิน 6E
ทัวรอินเดีย เนปาล ที่ ปาอิสิปตนมฤคทาวัน บานนางสุชาดา แมนํ้าเนรัญชรา วัด
ไทยพุทธคยา มหาเจดียพุทธคยา เขาคิชญกูฏ วัดชีวกัมพวัน วัดเวฬุวัน
มหาวิทยาลัยนาลันทา พระพุทธรูปองคดํา มหาปรินิพพานวิหาร



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานเมืองพาราณสี - สารนาถ - ธรรมเมขสถูป - สถูป
เจาคันธี - คยา หรือพุทธคยา   

Bodhagaya
Regency
Hotel หรือ
เทียบเทา

2 บานนางสุชาดา - แมน้ําเนรัญชรา - วัดไทยพุทธคยา - สถูปพุทธคยา หรือพระมหาโพธิเ์จดีย
- ตนศรีมหาโพธิ ์- ราชคฤห - เขาคิชชกูฎ - ถ้ําพระโมคคัลลา - วัดชีวกัมพวัน - วัดเวฬุ
วนาราม

  

Nalanda
Regency
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 มหาวิทยาลัยนาลันทา - หลวงพอดํานาลันทา - เวสาลี (ไวศาลี) - วัดปามหาวัน - กุสินารา   

Om
Residency
Hotel หรือ
เทียบเทา

4 มกุฎพันธนเจดีย - มหาปรินิพพานสถูป - สวนลุมพินีวัน - สิทธารัตถะ   
Zambala
Hotel หรือ
เทียบเทา

5 สวนลุมพินีวัน - เสาอโศก - วิหารมหามายาเทวี - พาราณสี   
Tridev
Hotel หรือ
เทียบเทา

6 ลองเรือแมน้ําคงคา - ทาอากาศยานเมืองพาราณสี - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

20 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 ฿37,990 ฿37,990 ฿36,990 ฿4,990

27 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66
฿44,990 
฿41,990

฿44,990 
฿41,990

฿43,990 
฿40,990

฿5,990

28 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66
฿45,990 
฿41,990

฿45,990 
฿41,990

฿44,990 
฿40,990

฿5,990

31 ม.ค. 66 - 5 ก.พ. 66 ฿41,990 ฿41,990 ฿40,990 ฿5,990



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานเมืองพาราณสี - สาร
นาถ - ธรรมเมขสถูป - สถูปเจาคันธี - คยา หรือพุทธคยา

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

03.30 น. คณะพรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณผูโดยสารขาออก อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเตอรเช็ค
อินสายการบิน Indigo (6E) เจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร
(แนะนําใหโหลดของท่ีไมจําเป็นลงใตทองเครื่องเน่ืองจากเจาหนาท่ีอินเดียตรวจอยางเขมงวด)

**หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปิดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่อง
กอนเวลาเครื่องออก 30 นาที

06.35 น. บินลัดฟาสู เมืองพาราณาสี ประเทศอินเดีย โดย สายการบิน Indigo เท่ียวบินท่ี 6E 98 ใชเวลาเดินทางประมาณ
1 ชั่วโมง 25

08.45 น. นําทานเดินทางถึง สนามบินเมืองพาราณาสี ประเทศอินเดีย (เวลาทองถิ่นชากวาไทย 1.30 ช.ม.กรุณาปรับ
นาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอย
แลว

นําทานเดินทางสู เมืองสารนาถ นําทานสวดมนต ไหวพระ น่ังสมาธิ ท่ี ธัมเมกขสถูป ปาอิสิปตนมฤคทาวัน เป็นพุทธสังเวช
นียสถานแหงท่ี 3 สถานท่ีแสดงปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวัตนสูตร โปรดเบญจวัคคียท้ังหา ในสมัยพุทธกาลเป็นสถานท่ีสงบและ
เป็นท่ีชุมนุมของเหลาฤษี นักบวชและนักพรตตาง ๆ ท่ีมาบําเพ็ญตบะและโยคะเพ่ือเขาถึงพรหมัน (ตามความเชื่อของพรามหณ)
ทําใหปัจจวัคคียท่ีปลีกตัวมาจากเจาชายสิทธัตถะมาบําเพ็ญตบะท่ีน่ี

จากนั้นนําทานชม เจาคันธีสถูป เป็นสถานท่ีซ่ึงพระพุทธองคทรงพบกับปัญจวัคคีย ณ สถานท่ีแหงน้ีเมื่อพระพุทธองคทรง
เสด็จมาถึงปาอิสิปตนมฤคทายวันแลว ปัญจวัคคีย เมื่อเห็นพระพุทธองคเสด็จมาแตไกล จึงทําสัญญากันวา จะไมลุกรับ จะไม
ตอนรับ แตเมื่อพระองคเสด็จมาถึง ตางก็ลืมสัญญานั้นสิ้น สถานท่ีท่ีพระพุทธองคทรงพบปัญจวัคคียเมื่อเสด็จมาถึงปาอิสิปตน
มฤคทายวันน้ี

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ หองอาหารในโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองคยา ใชเวลา 8 ชั่วโมง ใหทานพักผอนตามอัธยาศัย

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

พักท่ี Bodhagaya Regency Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



 หมายเหตุ เคานเตอรเช็คอินจะปิดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่อง
ออก 30 นาที

เวลาทองถิ่นชากวาไทย 1.30 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

่ ่ ่

ทาอากาศยานเมืองพาราณสี

สารนาถ

ธรรมเมขสถูป

สถูปเจาคันธี

เป็นทาอากาศยานขนาดเล็กท่ีใหบริการเมืองพาราณสี ตั้งอยูในเมือง Babatpur หางไป
ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองพาราณสีประมาณ 26 กิโลเมตร ใหบริการเท่ียวบินท้ัง
ในประเทศและระหวางประเทศ

สังเวชนียสถานแหลงท่ี 2 สารนาถ สถานท่ีแสดงปฐมเทศนา นมัสการสถูปเจาคันธี
สถานท่ีพระพุทธเจาพบปัจจัคคีอีกครั้งหลังจากตรัสรูแลว นํานมัสการธรรมเมขสถูป ท่ีเชื่อ
กันวาเป็นสถานท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนาหัวขอธรรมจักกัปปวัตตนสูตรทําให
พระโกณฑัญญะบรรลุโสดาบันพระพุทธศาสนาจึงมีพระรัตนตรัยครบ 3 ประการ

ธรรมเมขสถูป ท่ีเชื่อกันวาเป็นสถานท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนาหัวขอธรรมจัก
กัปปวัตตนสูตรทําใหพระโกณฑัญญะบรรลุโสดาบันพระพุทธศาสนาจึงมีพระรัตนตรัยครบ
๓ ประการ

สถูปเจาคันธี (Chaukhandi Stupa) สถานท่ีพระพุทธเจาพบปัจจัคคีอีกครั้งหลังจากตรัสรู
แลว

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

คยา หรือพุทธคยา บาย

เป็นเมืองท่ีอยูในรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ตั้งอยู 100 กิโลเมตรทางใตของเมืองปัฏนา ตัว
เมืองทอดยาวไปตามชายฝ่ังของแมน้ําเนรัญชรา เมืองแหงน้ีเป็นเมืองสําคัญท้ังของศาสนา
พุทธและศาสนาฮินดู เพราะเป็นท้ังท่ีตั้งของสถานท่ีเกิดเหตุการณสําคัญของพระพุทธ
ศาสนา และสถานท่ีๆ ถูกกลาวถึงในตํานานอินเดียตางๆ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Bodhagaya Regency Hotel หรือเทียบเทา



วันท่ี 2 บานนางสุชาดา - แมน้ําเนรัญชรา - วัดไทยพุทธคยา - สถูป
พุทธคยา หรือพระมหาโพธิ์เจดีย - ตนศรีมหาโพธิ์ - ราชคฤห -
เขาคิชชกูฎ - ถ้ําพระโมคคัลลา - วัดชีวกัมพวัน - วัดเวฬุ
วนาราม

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู บานนางสุชาดา เป็นธิดาของ เสนียะ (เสนานิกุฏุมพี) ผูมีทรัพยซ่ึงเป็นนายใหญแหงชาวบานเสนานิคม
ตําบลอุรุเวลา เมื่ออายุยางเขาสูวัยสาวนางไดทําพิธีบวงสรวงตอเทพยดาท่ีสิงสถิต ณ ตนไทรใหญตนหน่ึงใกลบานของนาง โดยได
ตั้งปณิธานความปรารถนาไว 2 ประการ คือ 1.ขอใหขาพเจาไดสามีท่ีมีบุญ มีทรัพยสมบัติ และมีชาติสกุลเสมอกัน 2.ขอให
ขาพเจามีบุตรคนแรกเป็นชาย

นําทานชมวิวริมสองฝ่ัง แมน้ําเนรัญชรา แมน้ําสําคัญในพุทธประวัติ ชาวบานแถบนั้นเรียกวา “ลิลาจัน” มาจากคําสันสกฤตวา
“ไนยรัญจนะ” แปลวา แมน้ําท่ีมีสีใสสะอาด แมน้ําท้ังสายกวางราว ๑ กิโลเมตร ในสมัยพุทธกาล แมน้ําเนรัญชราไหลผานแควน
มคธ ณ ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม ซ่ึงตั้งอยูบนลุมแมน้ําเนรัญชรา อันเป็นภูมิสถานท่ีสงบนารื่นรมย พระมหาบุรุษทรงเลือกท่ีแหง
น้ีเป็นท่ีบําเพ็ญเพียร ทรงประทับอยู ณ ท่ีน้ี นานถึง ๖ ปี

จากนั้นเดินทางสู วัดไทยพุทธคยา เป็นวัดไทยแหงแรกในประเทศอินเดีย เริ่มกอสรางมาตั้งแตปี พ.ศ. 2500 มีเน้ือท่ีราว 12
ไร ตั้งอยูบริเวณพุทธคยา อยูหางจากองคเจดียพุทธคยาประมาณ 500 เมตร เป็นวัดท่ีอยูในความดูแลและอุปถัมภของรัฐบาลไทย
พระอุโบสถของวัดไทยพุทธคยาจําลองแบบมาจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดชื่อวาเป็น
สถาปัตยกรรมของสมัยรัตนโกสินทรท่ีดีท่ีสุดแหงหน่ึง

นําทานเดินทางสู มหาเจดียพุทธคยา เจดียพุทธคยาหรือพระมหาโพธิเ์จดีย คืออนุสรณสถานแหงการตรัสรูของพระสัมมาสัม
พุทธเจา มีลักษณะเป็นเจดียสี่เหล่ียมทรงสูง เป็นสถาปัตยกรรมและศิลปะแบบอินเดีย สูงประมาณ 170 ฟุต แบงออกเป็น 2
ชั้น ชั้นแรกประดิษฐานพระพุทธเมตตา พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะปาละ เป็นพระพุทธรูปใหญหน่ึงเดียวในเจดียท่ีไมถูก
ทําลายจากกษัตริยชาวฮินดูในสมัยท่ีมีการกวาดลางพระพุทธศาสนา

นําทานเดินทางสู ดานหลังมหาเจดีย ทานจะพบกับ ตนพระศรีมหาโพธิ ์สังเวชนียสถานแหงท่ี 2 คือตนโพธิท่ี์พระพุทธเจา
ประทับในชวงเวลาตรัสรู ตนพระศรีมหาโพธิม์ีท้ังหมด 4 ตน ตนแรกคือตนท่ีพระพุทธเจาทรงตรัสรู ตนท่ีสองคือตนท่ีแตกหนอ
ออกมาจากตนแรกและไดถูกทําลายลงในสมัยพระเจาสาสังการ ตนท่ีสามคือตนท่ีแตกหนอออกมาจากตนแรก ตนท่ีสี่คือตน
ศรีมหาโพธิต์นปัจจุบันท่ีแตกหนอมาจากตนท่ี 3

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ หองอาหารในโรงแรม

นําทานออกเดินทางสู เมืองราชคฤห นครหลวงแหงแควนมคธ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง) นําทานเดินทางขึ้น เขา
คิชญกูฏ หน่ึงในเบญจคีรี ชมวิวทิวทัศน ท่ีสวยงาม นมัสการ ถํ้าพระโมคคัลลา ชม ถํ้าพระสารีบุตร สถานท่ีท่ีพระสารีบุตรสําเร็จ
เป็นพระอรหันต ชม กุฏีของพระอานนท นมัสการ มูลคันธกุฏี สถานท่ีประทับของพระพุทธเจา ไหวพระสวดมนตท่ียอดเขาคิ
ชกูฎ

จากนั้นนําทานชม วัดชีวกัมพวัน โรงพยาบาลสงฆแหงแรกของโลก

นําทานเดินทางสู วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส (วัดเวฬุวัน) วัดแหงแรกในพระพุทธศาสนา และเป็นสถานท่ีแสดงโอวาท
ปาฏิโมกขแกพระอริยสงฆ 1,250 องค มีสถูปท่ีบรรจุพระอัฐิธาตุของพระโมคคัลลานะและพระอัญญาโกญฑัญญะ

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

พักท่ี Nalanda Regency Hotel ระดับ 4*หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



บานนางสุชาดา

แมนํ้าเนรัญชรา

วัดไทยพุทธคยา

สถูปพุทธคยา หรือพระมหาโพธิ์เจดีย

ตนศรีมหาโพธิ์

อยูท่ีหมูบานอุรุเวลา เสนานิคม นางสุชาดาผูท่ีถวายขาวมธุปายาสใหกับพระมหาบุรุษกอน
ตรัสรูเป็นพระพุทธเจา ตามตํานานเลาวา นางสุชาดาเคยบนไวกับเทวดาใตตนไทร เมื่อ
สําเร็จความประสงคจึงนําขาวมธุปายาสไปถวายแกพระมหาบุรุษเพราะนึกวาเป็นเทวดามา
รับเครื่องสังเวย

เป็นแมน้ําสายสําคัญสายหน่ึงในประเทศอินเดีย ชาวบานแถบนั้นเรียกวา “ลิลาจัน” มา
จากคําสันสกฤตวา “ไนยรัญจนะ” แปลวา แมน้ําท่ีมีสีใสสะอาด แมน้ําสายน้ีถือเป็นแมน้ํา
สําคัญท่ีเป็นจุดเกิดเรื่องราวหลายๆ อยางท่ีบันทึกไวในพุทธประวัติ

วัดไทยพุทธคยา เป็นวัดไทยแหงแรกในประเทศอินเดีย เริ่มกอสรางมาตั้งแตปี 1957 ตั้ง
อยูในเมืองพุทธคยา อยูหางจากองคเจดียพุทธคยาประมาณ 500 เมตร พระอุโบสถของวัด
ไทยพุทธคยาจําลองแบบมาจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดชื่อวาเป็นสถาปัตยกรรมของสมัยรัตนโกสินทรท่ีดีท่ีสุดแหงหน่ึง
ซ่ึงการจําลองแบบจนดูเหมือนน้ีไมใชเฉพาะภายนอก แตยังมีภายในท่ีเหมือนกันดวย เชน
องคพระประธานท่ีเป็นพระพุทธชินราช แกลประตู แกลหนาตาง เป็นตน

สถูปพุทธคยา ทรงศิขระท่ีไดรับการบูรณะใหมภายในประดิษฐานพระพุทธรูป “พระพุทธ
เมตตา” ปางมารวิชัย แลวนํานมัสการตนศรีมหาโพธิท่ี์ไดนําพันธุมาปลูกตรงท่ีเชื่อกันวา
เป็นจุดท่ีพระพุทธเจาประทับน่ังบําเพ็ญเพียรจนตรัสรูสมโพธิญาณ

นมัสการตนศรีมหาโพธิท่ี์ไดนําพันธุมาปลูกตรงท่ีเชื่อกันวาเป็นจุดท่ีพระพุทธเจาประทับ
น่ังบําเพ็ญเพียรจนตรัสรูสมโพธิญาณ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ราชคฤห บาย

เมืองราชคฤห นครหลวงแหงแควนมคธ ราชคฤหเป็นเมืองตั้งหลักพระพุทธศาสนาของ
พระพุทธเจา โดยพระพุทธเจาเสด็จไปโปรดพระเจาพิมพิสารผูครองนคร เป็นเมืองท่ีมี
ประวัติความเกี่ยวของกับพระพุทธศาสนามากท่ีสุด



วันท่ี 3 มหาวิทยาลัยนาลันทา - หลวงพอดํานาลันทา - เวสาลี (ไวศาลี)
- วัดปามหาวัน - กุสินารา

เขาคิชชกูฎ

ถํ้าพระโมคคัลลา

วัดชีวกัมพวัน

วัดเวฬุวนาราม

เขาคิชฌกูฎ หน่ึงในเบญจคีรี ไดแกเวภาระ เวปุละ คิชฌกูฏ อิสิคิลิ และปัณฑวะชมวิว
ทิวทัศน ท่ีสวยงาม

ถํ้าพระโมคคัลลาน สาเหตุท่ีพระมหาโมคคัลลานจําพรรษาท่ีถํ้าแรกน้ีเพราะตองทําหนาท่ี
กล่ันกรองผูจะขึ้นเขาไปเฝาพระพุทธเจา เพราะวาทานมีฤทธิม์าก เกิดใครคิดมิดีมิรายตอ
พระศาสดาก็จะไดปองกันเสียแตเน่ินๆ

วัดชีวกัมพวัน โรงพยาบาลสงฆแหงแรกของโลก “ชีวกัมพวัน” เป็นสวนปามะมวงท่ีหมอชี
วกโกมารภัจจอุทิศถวายเป็นสังฆารามแดพระพุทธเจาและพระภิกษุสงฆ ปัจจุบันเหลือซาก
โบราณสถานใหเห็นเป็นซากหินเรียงรายกันอยู เมื่อครั้งท่ีพระพุทธเจาทรงประชวรหอพระ
โลหิตจากการท่ีสะเก็ดหินมากระแทกถูกพระบาทเพราะพระเทวทัตกล้ิงหินลงมาหมายปลง
พระชนมพระพุทธเจา พระภิกษุสงฆไดพาพระพุทธองคมาท่ีชีวกัมพวัน และหมอชีวกเป็นผู
ถวายการรักษาโดยการผาตัดเอาสะเก็ดหินออก ชีวกัมพวันจึงถูกเรียกวาเป็นโรงพยาบาล
สงฆแหงแรกในพระพุทธศาสนา

วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส (วัดเวฬุวัน) วัดแหงแรกในพระพุทธศาสนาและเป็น
สถานท่ีแสดงโอวาทปาฏิโมกขแกพระอริยสงฆ1250องค มีสถูปท่ีบรรจุพระอัฐิธาตุของพระ
โมคคัลลานะและพระอัญญาโกญฑัญญะ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Nalanda Regency Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นเดินทางสู มหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยท่ีใหญท่ีสุดในโลก เป็นศูนยการศึกษาในสมัยพุทธกาล ตอมาในปีพ.ศ.
1742 กองทัพมุสลิมเติรกสไดยกทัพมารุกรานรบชนะกษัตริยแหงชมพูทวีปฝายเหนือ กองทัพมุสลิมเติรกสไดเผาผลาญทําลาย
วัดและปูชนียสถานในพุทธศาสนาลงแทบท้ังหมด และสังหารผูท่ีไมยอมเปล่ียนศาสนา นาลันทามหาวิหารก็ถูกเผาผลาญทําลาย
ลงในชวงระยะเวลานั้น

นําทานเดินทางไปนมัสการ พระพุทธรูปองคดํา เป็นพรพุทธรูปโบราณท่ีแกะสลักจากหินสีดํา หนาตักกวาง ๖๐ น้ิว พระเกตุ
ทรงดอกบัวตูม ปางสมาธิ องคุลีของพระหัตถขวาท้ังหมดชี้ลงธรณี แมพระนาสิกจะหักบิ่นไป แตก็ยังทรงความงดงามอยูมิได

่ ่ ์ ์



จืดจาง เหลือรอดจากการถูกทุบทําลายจากคนศาสนาอ่ืน และยังมีสภาพท่ีคอนขางมบูรณ มีคําบอกเลาถึงความศักดิส์ิทธิข์อง
พระพุทธรูปองคน้ีวาเริ่มจากชาวบานอินเดีย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ หองอาหารในโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองเวสาลี คืออาณาจักรหน่ึงของวัชชี หน่ึงใน 16 แควน ของชมพูทวีป เรียกกันหลายชื่อวา ไวสาลี ไพ
สาลี หรือเวสาลี เน่ืองจากในครั้งนั้นกรุงเวสาวีเกิดฝนแหง ขาวกลาตายเพราะถูกแดดเผาคนยากจนอดตาย ศพเกล่ือนกลาดท่ัว
พระนคร อมนุษยไดกล่ินซากศพก็พากันเขามาในพระนครผูคนตายเพ่ิมขึ้น เหลาเจาลิจฉวีไดยินมาวาพระพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้น
แลวในโลก

นําทานเท่ียวชม วัดปามหาวัน อารามท่ีกษัตริยลิจฉวีสรางถวายพระสัมมาสัมพุทธเจา ตั้งอยูในปามหาวันทางเหนือของ
อาณาจักรวัชชีในปาหิมาลัยและพระพุทธองคทรงประทับอยูในพรรษาท่ี 5 ชมเสาอโศกท่ีมีรูปสิงหอยูในลักษณะน่ังหันหนาไป
ทางทิศตะวันออกท่ีสมบูรณท่ีสุด ปัจจุบันเหลือเพียงซากโบราณสถานท่ีประกอบไปดวยสังฆาราม หองพัก หองประชุม

นําทานเดินทางสู เมืองกุสินารา เป็นท่ีตั้งของสังเวชนียสถานแหงท่ี 4 ในสมัยพุทธกาลเป็นเมืองเอกหน่ึงในสองของแควน
มัลละ อยูตรงขามฝ่ังแมน้ําคูกับเมือง ปาวา เป็นท่ีตั้งของ สาลวโนทยาน หรือปาไมสาละท่ีพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพาน
และเป็นสถานท่ีถวายพระเพลิงพระพุทธเจา

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

พักท่ี Om Residency Hotel ระดับ 4*หรือเทียบเทา

มหาวิทยาลัยนาลันทา

หลวงพอดํานาลันทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

มหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยท่ีใหญท่ีสุดในโลกเป็นศูนยการศึกษาในสมัยพุทธกาล
ตอมาในปี พ.ศ.1742 กองทัพมุสลิมเติรกไดยกทัพมารุกราน รบชนะกษัตริยแหงชมพู
ทวีปฝายเหนือกองทัพมุสลิมเติรกไดเผาผลาญทําลายวัดและปูชนียสถาน ในพุทธศาสนา
ลงแทบท้ังหมดและสังหารผูท่ีไมยอมเปล่ียนศาสนา นาลันทามหาวิหารก็ถูกเผาผลาญ
ทําลายลงในชวงระยะเวลานั้นวากันวาไฟท่ีลุกโชนเผานาลันทานานถึง 3 เดือนกวาจะเผา
นาลันทาไดหมด

นมัสการหลวงพอดําซ่ึงเป็นพระพุทธรูปท่ีสรางดวยหินแกรนิตสีดําซ่ึงสรางรุนราวคราว
เดียวกับพระพุทธเมตตา เป็นพระพุทธรูปองคเดียวเทานั้นท่ีเหลือจากการทําลายของคน
ศาสนาอ่ืนไดอยางไมนาเชื่อ กลาวคือ เมื่อปี พ.ศ. ๑๗๖๖ พวกมุสลิมเติรก (ตุรกี) ไดใช
วิธีเผยแผพระศาสนาโดยใชกําลังอาวุธ ถาใครไมนับถือศาสนาของตนจะตองถูกทําราย
โดยเฉพาะผูท่ีนับถือพระพุทธศาสนาถือวาเป็นศัตรูตัวสําคัญจะตองถูกทําลาย ไมวาจะเป็น
คนหรือทรัพยสมบัติในพระพุทธศาสนา จนกระท่ังพวกมุสลิมสามารถเขายึดครองดินแดน
ชมพูทวีปฝายเหนือและแควนมคธไดท้ังหมด ดวยการใชกําลังอํานาจเขาห้ําห่ัน ฆาฟัน
ขมเหง และย่ํายีดวยวิธีการตางๆ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เวสาลี (ไวศาลี) บาย

เมืองโบราณในสมัยพุทธกาล มีความสําคัญในฐานะท่ีเป็นเมืองหลวงของคณะเจาลิจฉวี ท่ี
มีปกครองแควนวัชชีดวยระบอบคณาธิปไตยแหงแรก



วันท่ี 4 มกุฎพันธนเจดีย - มหาปรินิพพานสถูป - สวนลุมพินีวัน -
สิทธารัตถะ

วัดปามหาวัน

กุสินารา

วัดปามหาวัน (Wat Mahawan) เป็นสถานท่ีพระพุทธองคทรงเสด็จมาประทับทุกครั้งท่ีมา
เมืองไวสาลี และวัดแหงน้ี ยังเป็นท่ีกําเนิดภิกษุณีเป็นครั้งแรก คือ พระพุทธองคทรง
อนุญาตใหพระนางมหาปชาบดี และบริวารบวชได และท่ีวัดปามหาวันแหงน้ี บริเวณกูฏาคา
รศาลา ยังมีเสาหินพระเจาอโศกมหาราช ซ่ึงนับวาเป็นเสาท่ีมีความสมบูรณ และสวยงาม
ท่ีสุดแหงหน่ึงซ่ึงยังคงตั้งตระหงานอยู

เมืองกุสินาราซ่ึงเป็นสถานท่ีปรินิพพานของพระพุทธเจา

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Om Residency Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู มกุฏพันธนเจดีย ตั้งอยูหางจาก มหาปรินิพพานสถูป ไปทางทิศตะวันออก ๑ กิโลเมตร คนทองถิ่นเรียกวา
“รามภาร-กา-ดีลา” หรือ รัมภารสถูป เป็นสถานท่ีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจา เดิมทีเป็นเชิงตะกอนไมจันทร
หอม หลังจากท่ีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแลวก็ไดสรางพระสถูปครอบลง ตอมาก็ไดถูกรุกรานทําลายเหลือแตซากปรักหักพัง
ภายหลังไดถูกขุดคนพบเป็นซากกองอิฐพระสถูปขนาดใหญดังท่ีเห็น

นําทานเดินทางไปกราบสักการะ มหาปรินิพพานสถูป ซ่ึงเป็นสถานท่ีพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานภายใตตนสาละคู
เป็นพุทธสถานท่ีพระพุทธเจาประทานการบวชใหสาวกองคสุดทาย และยังเป็นท่ีตรัสเทศนาปัจฉิมโอวาทสุดยอดแหงพระธรรมคํา
สอนคือความไมประมาท

นําทานชม มหาปรินิพพานวิหาร หรือวิหารพุทธไสยาสน สังเวชนียสถานแหงท่ี 4 ตั้งอยูดานหนาบนฐานเดียวกันกับมหา
ปรินิพพานสถูป มีบันไดอิฐสูงขึ้นไปบนเนิน ภายในประดิษฐาน “พระพุทธรูปปางปรินิพพาน” อยูบนพระแทนทําดวยหินทราย
แดงหรือเรียกวา จุณศิลา องคพระพุทธรูปยาว ๒๓ ฟุต ๙ น้ิว (ราว ๗ เมตร) กวาง ๕ ฟุต ๖ น้ิว สูง ๒ ฟุต ๑ น้ิว ศิลปะมถุรา
มีอายุมากกวา ๑,๕๐๐ ปี ท่ีพระแทนมีรูปสลักของสุภัททปริพาชก

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ หองอาหารในโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองลุมพินีวัน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 – 5 ชั่วโมง)ตั้งอยูในเขตประเทศเนปาล ผาน เมืองโครักขปูร
และผานเมืองชายแดนโสเนาวลีของอินเดียเขาสูเมืองสิทธารัตถะของเนปาลเป็นสถานท่ีซ่ึงตั้งอยูกึ่งกลางระหวางกรุงกบิลพัสดุ
กับกรุงเทวทหะ เดินทางถึงพรมแดนอินเดีย-เนปาล ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

จากนั้นจึงเดินทางตอเขาสู เมืองสิทธารัตถะ

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

พักท่ี Zambala Hotel ระดับ 3*หรือเทียบเทา



วันท่ี 5 สวนลุมพินีวัน - เสาอโศก - วิหารมหามายาเทวี - พาราณสี

มกุฎพันธนเจดีย

มหาปรินิพพานสถูป

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเจดียท่ีมีความสูงประมาณ 50 ฟุต ตั้งอยูบนเนินดินซ่ึงหันหนาเขาหาถนน Buddha
Marg ตั้งอยูหางจากใจกลางเมืองกุสินาราเพียง 1 กิโลเมตร สถานท่ีถวายพระเพลิง
พระพุทธสรีระของพระพุทธเจา 'มกุฏพันธนเจดีย' ไดถูกสรางขึ้นในรัชสมัยพระเจาอโศก
มหาราช บริเวณดานตะวันออกของเมืองกุสินารา หรือปัจจุบันคือ 'ตําบลกาเซีย' รัฐอุตตร
ประเทศ ตรงบริเวณท่ีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจาในวันอัฏฐมีบูชา

เป็นสถานท่ีท่ีพระเจาอโศกมหาราชสรางไวและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซ่ึงเป็นท่ี
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปรินิพพานอยูภายใน มหาปรินิพพานสถูปแหงน้ีไดกลายเป็น
ศูนยกลางของปูชนียสถานอ่ืนๆ ท่ีสรางขึ้นมาภายหลังในบริเวณนั้น

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สวนลุมพินีวัน

สิทธารัตถะ

 บาย

เป็นพุทธสังเวชนียสถานท่ีสําคัญแหงท่ี 1 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานท่ี
ประสูติของเจาชายสิทธัตถะ

เป็นเมืองระดับเทศบาลของเขต Rupandehi บนท่ีราบ Terai ใกลๆ กับชายแดนอินเดีย
ของประเทศเนปาล เป็นเมืองท่ีอยูติดกับเมืองลุมพินีซ่ึงเป็นบานเกิดของพระพุทธเจาองค
และเป็นหน่ึงในเมืองท่ีตั้งโรงไฟฟาขนาดใหญท่ีเป็นตัวขับเคล่ือนอุตสาหกรรมท่ีสําคัญใน
ประเทศ ชื่อเมืองมาจากพระพุทธเจา ศาลดาของพุทธศาสนาท่ีเรารูจักกันดีในชื่อเจาชาย
สิทธัตถะ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Zambala Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทุกทานเดินทางสู สวนลุมพินีวัน เป็นพุทธสังเวชนียสถานท่ีสําคัญแหงท่ี 1 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็น
สถานท่ีประสูติของเจาชายสิทธัตถะ ผูซ่ึงตอมาตรัสรูเป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ตั้งอยูท่ีอําเภอไภรวา แควนอูธ
ประเทศเนปาล เป็นพุทธสังเวชนียสถาน 4 ตําบลเพียงแหงเดียวท่ีอยูนอกประเทศอินเดีย

นําทานชม เสาอโศก ท่ีจารึกขอความเป็นอักษรพราหมีวาพระพุทธเจาประสูติท่ีตรงน้ี ปัจจุบัน ลุมพินีวันไดรับการบูรณะและมี
ถาวรวัตถุสําคัญท่ีชาวพุทธนิยมไปสักการะ คือ "เสาหินพระเจาอโศกมหาราช" ท่ีระบุวาสถานท่ีน้ีเป็นสถานท่ีประสูติของเจาชาย



สิทธัตถะ

นําทานชม "วิหารมายาเทวี" ภายในประดิษฐานภาพหินแกะสลักพระรูปพระนางสิริมหามายาประสูติพระราชโอรส โดยเป็น
วิหารเกามีอายุรวมสมัยกับเสาหินพระเจาอโศก ปัจจุบัน ทางการเนปาลไดสรางวิหารใหมทับวิหารมายาเทวีหลังเกา และไดขุดคน
พบศิลาจารึกรูปคลายรอยเทา สันนิษฐานวาเป็นจารึกรอยเทากาวท่ีเจ็ดของเจาชายสิทธัตถะท่ีทรงดําเนินไดเจ็ดกาวในวันประสูติ

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ หองอาหารในโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองพาราณสี เป็นเมืองหลวงของแควนกาสี (Kingdom of Kashi) ในสมัยพุทธกาล ปัจจุบันตั้งอยูในรัฐ
อุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย หางจากลัคเนาซ่ึงเป็นเมืองหลวงของอุตตรประเทศเป็นระยะทาง 320 กิโลเมตร พาราณสีมีแมน้ํา
คงคาไหลผาน เป็นเมืองท่ีศักดิสิทธิท่ี์สุดหน่ึงในเจ็ดเมืองศักดิสิทธิ ์(สัปดาปุริ, Sapta Puri)

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

พักท่ี Tridev Hotel ระดับ 4*หรือเทียบเทา

สวนลุมพินีวัน

เสาอโศก

วิหารมหามายาเทวี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นพุทธสังเวชนียสถานท่ีสําคัญแหงท่ี 1 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานท่ี
ประสูติของเจาชายสิทธัตถะ

เสาอโศก เป็นเสาหินโบราณท่ีสรางโดยพระเจาอโศกมหาราช พระมหาจักรพรรดิแหง
ราชวงศเมารยะ ท่ีปกครองอนุทวีปอินเดียในชวงยุคพุทธศตวรรษท่ี 4 พระเจาอโศก
มหาราชทรงสรางเสาหินทราย (ซ่ึงตอมาเรียกกันวา "เสาอโศก") ขึ้นเพ่ือถวายเป็นพุทธ
บูชาแดพระสัมมาสัมพุทธเจา และเพ่ือระบุสถานท่ีตั้งของสถานท่ีสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา เสาหินน้ีตั้งกระจายอยูหลายๆ ท่ีในพุทธสังเชนียสถานของอินเดีย-เนปาล

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พาราณสี บาย

เป็นเมืองหลวงของแควนกาสี ในสมัยพุทธกาล เป็นเมืองท่ีศักดิสิทธิท่ี์สุดหน่ึงในเจ็ดเมือง
ศักดิสิทธิ ์ในความเชื่อของศาสนาฮินดูและศาสนาเชน



วันท่ี 6 ลองเรือแมน้ําคงคา - ทาอากาศยานเมืองพาราณสี - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

่ ่ ่

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Tridev Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

นําทาน ลองเรือแมน้ําคงคา ซ่ึงชาวฮินดูเชื่อถือวาเป็นแมน้ําศักดิส์ิทธิท่ี์ไหลมาจากมวยผมขององคพระศิวะ (แมน้ําน้ีไหลมา
จากท่ีราบสูงทิเบตเทือกเขาหิมาลัย ประเทศจีนและเนปาล) ใหทุกทานได ลอยกระทงแมน้ําคงคา รวมท้ังเป็นสถานท่ีคนนับลาน
มุงหนามาเพ่ือชมพิธีกรรมริมฝ่ังแมน้ําคงคาอันศักดิส์ิทธิ ์(พิธีเผาศพริมแมน้ําคงคาของศาสนาฮินดู)

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางออกจากโรงแรมท่ีพัก ทําการเช็คเอาท ออกเดินทางสู สนามบินพาราณสี

11.40 น. นําทานบินลัดฟากลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน Indigo เท่ียวบินท่ี 6E 97 ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
15นาที (ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)

บาย

16.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

ลองเรือแมนํ้าคงคา

ทาอากาศยานเมืองพาราณสี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ลองเรือแมน้ําคงคา แมน้ําท่ีชาวฮินดูเชื่อวาเป็นสถานท่ีศักดิส์ิทธิ ์เน่ืองจากเป็นจุดท่ีตุมหู
ของพระศิวะตกอยูใตแมน้ําแหงน้ี ในทางพุทธศาสนาเองเชื่อกันวาเป็นสถานท่ีไดนํา
พระอัฐิของพระพุทธเจามาลอยอังคารท่ีแมน้ําแหงน้ีดวย ทานจะไดน่ังเรือเพ่ือไปถวาย
กระทงเป็นพุทธบูชา ณ ท่ีน่ีเองทานจะไดสัมผัสวิถีชีวิตของชาวฮินดูซ่ึงจะมาอาบน้ํา ด่ืมน้ํา
รวมท้ังทาน้ําท่ีน่ีจะมีพิธีเผาศพในชวงเชาตรูกอนพระอาทิตยขึ้น

เป็นทาอากาศยานขนาดเล็กท่ีใหบริการเมืองพาราณสี ตั้งอยูในเมือง Babatpur หางไป
ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองพาราณสีประมาณ 26 กิโลเมตร ใหบริการเท่ียวบินท้ัง
ในประเทศและระหวางประเทศ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ



เง่ือนไข
1. โปรแกรมทัวรน้ีจะสามารถออกเดินทางไดตองมีจํานวนผูเดินทางขั้นตํ่า 25 ทานรวมในคณะตามท่ีกําหนดไวเทานั้น หากมี

จํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาท่ีกําหนดไว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกหรือปรับเปล่ียนกําหนดการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู
เดินทาง 15-19 ทาน ตองเพ่ิมเงินทานละ 2,000 บาท, กรณีท่ีมีผูเดินทาง 20-24 ทานตองเพ่ิมเงินทานละ 1,000 บาท

2. ในกรณีท่ีทานไมไดรับผลการอนุมัติวีซาเขาประเทศอินเดีย แบบ E-Visa ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคาธรรมเนียม
วีซา E-Visa และเรียกเก็บคาธรรมเนียมวีซาเพ่ิมเติม เพ่ือดําเนินการขอวีซาใหมโดยตรงกับทางศูนยรับย่ืนวีซาอินเดีย ประจํา
ประเทศไทย

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคาและเงื่อนไขตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจขอ
งบริษัทฯ เทานั้น อีกท้ังขอสรุปและขอตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ใหถือเป็นขอยุติสิ้นสุดสมบูรณ

4. บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอ
จํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของ
ลูกคาสวนมากเป็นสําคัญ

5. รายการทัวรน้ีเป็นการทองเท่ียวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษัทคูคา (Partner)

6. อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนราคา
คาบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาคาตั๋วเครื่องบิน คาประกันภัยสายการบิน คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรือ
อัตราแลกเปล่ียนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันท่ีคณะจะเดินทาง

7. ในระหวางการทองเท่ียวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละสิทธิไ์มสามารถเรียกรองขอคืนคา
บริการได

8. หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋วเครื่องบินขากลับซ่ึงยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินได

9. คาบริการท่ีทานชําระกับทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบ
เหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตุอันใดท่ีทําใหทานไมไดทองเท่ียวพรอมคณะตามรายการท่ีระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได

10. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทขนสง หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินให
สําหรับคาบริการนั้นๆ

11. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น

12. บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น การเดินทางของผูเดินทางดวยวัตถุประสงคแอบแฝงอ่ืน ๆ
เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคามนุษย การขนสงสินคาหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม
การกอการราย และ อ่ืน ๆ ท่ีเขาขายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิไดมีสวนรูเห็น เกี่ยวของ หรือ มีสวนตองรับผิดชอบใด ๆ
กับการกระทําดังกลาวท้ังสิ้น

13. หากผูเดินทางถูกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา - ออกเมือง ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็น
เหตุผลซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบการคืนเงินท้ังหมด

14. ผูเดินทางตองใชวิจารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินคาตาง ๆ ในระหวางการเดินทางทอง
เท่ียวดวยตัวทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไมพึงพอใจในสินคาท่ีผูเดินทางไดซ้ือระหวางการเดินทางทอง
เท่ียวน้ี

15. ผูเดินทางตองรับผิดชอบตอการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ อยางระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมสามารถรับ
ผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเท่ียว

16. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการ
บิน บริษัทขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะทําหนาท่ีเป็นตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง

17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือความลาชาของสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิด
ขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ

18. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเป็นไปตามความคาดหวัง และความไมพึงพอใจของผูเดินทาง ท่ี
เกี่ยวของกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ีเดินทางไป

19. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการทองเท่ียว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)

20. กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประ
เทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น

21. กรณีท่ีทานตองออกตั๋วภายในประเทศ เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการ
ออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบ

๋ ่ ่



ใดๆในกรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดัง
กลาวแลว

22. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียว
เทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทาง
ได 
 

การชําระเงิน
1. กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง อยางนอย 45 วันทําการหรือกอนหนานั้น โดยสงแฟกซหรืออีเมลลรายชื่อและหนา

หนังสือเดินทางเพ่ือยันการจองท่ีน่ัง พรอมชําระมัดจําทานละ 10,000 บาท

2. คาทัวรสวนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรท้ังหมด 25 วัน (ในวันเวลาทําการ) กอนการเดินทาง มิเชนนั้นบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางของทาน และการคืนเงินท้ังหมดหรือบางสวนตามคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง

3. เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขการให
บริการท่ีไดระบุไวในเอกสารฉบับน้ีท้ังหมดน้ีแลว

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการดําเนินการย่ืนขอวีซาประเทศอินเดียแบบ E Visa ใหกับผูรวมเดินทางเทานั้น ยกเวนแตผูรวม
เดินทางมีวีซาปี
 

อัตรานี้รวม:
ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ

ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)

ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 5 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิมเงินพักหองเด่ียว)

อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ) 

คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ

คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.

คารถรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ

คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง

คาประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลกรณี
อุบัติเหตุในวงเงินไมเกิน ทานละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7%
 

อัตรานี้ไมรวม:
ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

คาทําหนังสือเดินทางไทย,คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทําใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาติ(Re-Entry)
หรือ คนตางดาว (เป็นหนาท่ีของผูเดินทางในการจัดทําเอง)

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาเครื่องด่ืมและคาอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง, คาโทรศัพท, คาอาหารและเครื่องด่ืมสั่ง
พิเศษนอกรายการ คาซักรีด, คาโทรศัพททางไกล, คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ

คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมให
ออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษัทฯ

คาปรับ สําหรับน้ําหนักกระเปาเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินกําหนดไว 20 กก.

คาธรรมเนียมวีซาอินเดียแบบ E-Visa แบบ Double (เขา-ออก 2 ครั้ง ภายใน 30 วัน) และคาวีซาเนปาลคาทานละ 1,800 บาท
(ชําระพรอมคามัดจําทัวร) หากตองการ E-Visa แบบ Multiple (เขา-ออก หลายครั้งภายใน 1 ปี ) เพ่ิมทานละ 500 บาท

คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ 1,800 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน (ชําระท่ีสนามบินในวันเดินทาง)

คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถแตไมบังคับทิป)



วีซา
เอกสารท่ีตองเตรียมประกอบการย่ืนวีซาอินเดีย(E-Visa)

1. แบบฟอรม แบบฟอรมกรอกขอมูลเพ่ือประกอบการดําเนินการขอวีซา โดยตองกรอกขอมูลใหครบถวน

2. ไฟลแสกนหนังสือเดินทาง (Passport) ไฟลสกุล pdf

3. สแกนรูปถายสี ดานหลัง เป็นสีขาว ไมมีกรอบ ขนาด 2 x 2น้ิว 2 รูป
 

หมายเหตุ
คาธรรมเนียมวีซาอินเดียแบบ E-Visa แบบ Double (เขา-ออก 2 ครั้ง ภายใน 30 วัน) และคาวีซาเนปาลคาทานละ 1,800 บาท

(ชําระพรอมคามัดจําทัวร) หากตองการ E-Visa แบบ Multiple (เขา-ออก หลายครั้งภายใน 1 ปี ) เพ่ิมทานละ 500 บาท

คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ 1,800 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน (ชําระท่ีสนามบินในวันเดินทาง)

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

การยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด โดยจะหักคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชนคา

ธรรมเนียมวีซา ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ัง
สิ้น

2. ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทัวร 50%

3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วันเก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวร ตอทาน

4. สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย่ืนวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริ
ษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําท้ังหมด
 


