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วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว สายการบนิ จาํนวน 

14-19 กมุภาพนัธ ์ 18,881 8,000 FD 20 

28 กมุภาพนัธ ์– 4 มนีาคม 19,991 8,000 FD 20 

13-18 มนีาคม 19,991 8,000 FD 20 
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4 สงัเวชนยีสถาน จดุเร ิม่ตน้ของพระพทุธศาสนาสูส่ถานทีสํ่าคญัของพทุธประวตั ิ 

พทุธคยา     : จดุแสวงบญุสําหรบัชาวพทุธท ัว่โลก “พระมหาโพธเิจดยี”์ อนสุรณ์สถานการตรสัรู ้

กุสนิารา    : สกัการะ สถูปปรนิพิพาน ประดษิฐานพระพทุธรูปปางเสด็จดบัขนัธปรนิพิพาน 

ลมุพนิวีนั   : ดนิแดนชมพทูวปี อยูร่ะหวา่งกรุงกบลิพสัดุแ์ละกรุงเทวทหะ 

สารนาถ     : สถานทีพ่ระพทุธเจา้แสดงปฐมเทศนา,ซากเสาพระเจา้อโศกมหาราช 

เดนิทางโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี (FD)  

*ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

คา่ยืน่วซีา่อนิเดยีและเนปาล 3,000 บาท : หนา้พาสปอรต์และรปูถา่ย(สแกน)หนา้ตรง 2 นิว้ (พืน้หลงัขาว) 

หมายเหตุ : ทางเราขอสงวนสทิธิ์ใ์นการดําเนนิการจัดทําวซีา่อนิเดยี (E-VISA) ใหก้ับลูกคา้ทกุกรณี หากลูกคา้มวีซีา่อนิเดยีตดิเล่ม

แบบรายปีไม่คดิค่าวซีา่เพิม่เตมิ 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – เมอืงคยา (พทุธคยา) – สถานทีต่รสัรู ้– เจดยีพ์ทุธคยา – ตน้พระศรมีหาโพธิ ์– 

บา้นนางสชุาดา 

ตหีา้ครึง่ คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 2 เคานเ์ตอร์  สายการบนิแอร์

เอเชยี โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

08.20 น. ออกเดนิสู ่เมอืงคยา โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD122 

10.10 น. ถงึ สนามบนินานาชาตเิมอืงคยา ประเทศอนิเดยี (เวลาอนิเดยีเร็วกว่าเวลาไทย 1.30 ชัว่โมง) หลงัผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืง   นําทา่นเขา้สู ่เมอืงคยาหรอื พุทธคยา  เป็นพุทธสงัเวชนีย

สถานทีส่าํคญัทีส่ดุ 1 ใน 4 สงัเวชนียสถาน และถอืว่าเป็นสถานทีศ่กัด ิส์ทิธิ์

ทีส่ดุของชาวพุทธทัว่โลกเพราะเป็นจุดเริม่ตน้ของพระพุทธศาสนา  เป็น

สถานทีเ่จา้ชายสทิธัตถะไดต้รัสรูพ้ระอนุตตรสมัมาสมัโพธญิาณเป็นสมเด็จ  

พระบรมศาสดาสมัมาสมัพุทธเจา้ เป็นเวลากว่าสองพันหา้รอ้ยปีทีส่ถานทีแ่ห่ง

นี้เป็นศนูยร์วมของจุดหมายแสวงบุญของชาวพุทธผูม้ศีรัทธาทัว่โลก ปัจจุบัน

พุทธคยามชีือ่เรยีกอกีชือ่ว่า  วัดมหาโพธิ ์ตัง้อยู่ทีจ่ังหวัดคยา รัฐพหิาร ประเทศอนิเดยี  ห่างจากรมิฝ่ังแม่น้ํา

เนรัญชรา 350 เมตร อดตีตําบลทีต่ัง้พุทธคยาชือ่ว่า  อุรุเวลาเสนานคิม ปัจจุบันเพีย้นมาเป็น อุ เรล ในปัจจุบัน

พุทธคยาอยู่ ในความดแูลของคณะกรรมการร่ วม พุทธ-ฮนิดู และพุทธคยา

ไดร้ับการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโก UNESCO ใหเ้ป็นมรดกโลก  ประเภท

มรดกทางวัฒนธรรม เมือ่ปี พ .ศ . 2545 

   เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหาร 

  นําทา่นสู ่ สงัเวชนียสถาน   สถานทีต่รัสรู ้  แตเ่ดมิทเีดยีวในสมัยพุทธกาลนัน้ 

คอืตําบลอุรุเวลาเสนานคิม เมอืงคยา แควน้มคธ ซึง่มเีมอืงราชคฤห ์เป็นเมอืง

หลวง ปัจจุบันสถานทีต่รัสรูน้ี้เรยีก ตําบลพุทธคยา ขึน้อยู่กบัจังหวัดคยา นมัสการพระมหาเจดยีพ์ุทธคยา ตน้

พระศรมีหาโพธิ์  พระพุทธเมตตา  ซึง่เป็นพระพุทธปางมารวิ ชยั ทีส่รา้งดว้ยหนิแกรนติสดีํา อายุกว่า 1,400 

ปี  นมัสการพระแทน่วัชรอาสน ์อนมิสิเจดยี ์รัตนจงกรมและสระมุจลนิทร์    นําทา่นชมบรเิวณ บา้นนางสชุาดา  

ในปัจจุบันเป็นเพยีงซากเนนิดนิและชมบรรยากาศ แม่น้ําเนรัญชราสถานทีส่าํคญัอกีแห่งในคยา ทีผู่จ้ารกิแสวง

บุญจะตอ้งเยีย่มชมบา้นนางสชุาดาและสถานทีล่อยถาดซึง่อยู่รมิฝ่ังแม่น้ําเนรัญชรานางสชุาดาเป็นลกูสาวของ

เศรษฐแีห่งตําบลอุรุกเวลาเสนานคิม นางสชุาดาเป็นคนทีนํ่าถาดทอง ใสข่า้วมธุปายาส ถวาย (ขา้วทีหุ่ งดว้ย

น้ํานมโค)แดเ่จา้ชายสทิธัตถะดว้ยเขา้ใจว่าเจา้ชายสทิธัตถะทีน่ั่งสงบอยู่ใตต้น้ไมค้อืรุกขเทวดาทีช่ว่ยนางไดล้กู

ชายสมปรารถนาซึง่เป็นวันเดยีวกบัทีท่า่นตรัสรูเ้ป็นสมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ หลงัจากทีเ่สวยขา้วมธุปายาส

เรยีบรอ้ยแลว้ทา่นไดทํ้าการเสีย่งทายโดยตัง้จติอธษิฐานว่าหากทา่นไดต้รัสรูแ้จง้เห็นจรงิขอใหถ้าดทองลอย

ทวนน้ําซึง่ปรากฏถาดทองไดล้อยทวนน้ําตามคําทีท่า่นอธษิฐานไวจ้รงิๆ 

คํา่       รับประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหาร 

  ทีพ่กั SUJATA HOTEL BODHGAYA หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่อง พทุธคยา – เมอืงราชคฤห ์– ขึน้เขาคชิกฎู – เมอืงนาลนัทา – สกัการะหลวงพอ่องคด์ํา  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงราชคฤห ์ของแควน้มคธ เป็นแหลง่รุ่งเรอืงดว้ยอํานาจ

และการคา้ขาย เป็นเมอืงทีล่อ้มรอบดว้ยกําแพงธรรมชาต ิคอืเบญจครีนีคร 

หรอืภเูขา 5 ลกูไดแ้ก ่เวภาระ เวปุละ คชิฌกฏู อสิคิลิ ิและปัณฑวะ ในสมัย

พุทธกาล พระราชาผูค้รองนครนี้คอื พระเจา้พมิพสิาร นําทา่นเดนิข ึ้ น เขาคชิ

กฏู หนึง่ในเบญจครี ีชมววิทวิทศันท์ีส่วยงาม นมัสการ  ถ้ําพระโมคคลัลา

นะ ชม ถ้ําสกุรขาตา สถานทีท่ีพ่ระสารบีุตรสาํเร็จเป็นพระอรหันต ์ชม  กฏุขีอง

พระอานนท ์นมัสการมูลคนัธกฏุ ีสถานทีป่ระทบัของพระพุทธเจา้ไหวพ้ระสวดมนตท์ีย่อดเขาคชิกฎู สงูลาดชนั

แบบขัน้บันได ระยะทางประมาณ 750 เมตร รถยนตไ์ม่สามารถขึน้ไปได ้สาํหรับทา่นทีไ่ม่สะดวกในการเดนิข ึน้ 

ทา่นสามารถใชบ้รกิาร “เสลีย่ง ” ทัง้ขาขึน้และขาลง คา่บรกิาร โดยประมาณ 1,200 รูปี และคา่ทปิคนแบก

เสลีย่ง 200 รูปี รวมเป็น 1,400 รูปี ซ ึง่ไม่รวมอยู่ในคา่ทวัร ์

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหาร   

นําทา่นชม มหาวทิยาลยันาลนัทา มหาวทิยาลยัทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก เป็นศนูยก์ารศกึษาในสมัยพุทธกาล ตอ่มา

ในปีพ .ศ . 1742 กองทพัมุสลมิเตริกสไ์ดย้กทพัมารุกรานรบชนะกษัตรยิแ์ห่งชมพูทวปีฝ่ายเหนือ กองทพัมุสลมิ

เตริกสไ์ดเ้ผาผลาญทําลายวัดและปูชนียสถานในพุทธศ าสนาลงแทบทัง้หมด และสงัหารผูท้ีไ่ม่ยอมเปลีย่น

ศาสนา นาลนัทามหาวหิารก็ถกูเผาผลาญทําลายลงในชว่งระยะเวลานัน้ ว่ากนัว่าไฟทีล่กุโชนเผานาลนัทานาน

ถงึ 3 เดอืนกว่าจะเผานาลนัทาไดห้มด  

  จากนัน้นําทา่น  กราบสกัการะหลวงพ่อองคด์ํา  หรอื หลวงพ่อสาํเร็จศกัดิ ์ซ ึง่

ชาวอนิเดยีเรี ยกทา่นว่า หลวงพ่ออว้นหรอืหลวงพ่อน้ํามัน ศกัดิส์ทิธ ิซ ึง่ชาว

อนิเดยีเคยนําน้ํามันจากองคพ์ระใชน้วดตามร่างกายทีเ่จ็บแลว้อ าการเจ็บป่วย

นัน้คอ่ยๆทเุลาหายไป  

คํา่       รับประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหาร 

  ทีพ่กั NALANDA REGENCY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม  เมอืงราชคฤห ์– เมอืงไวสาล ี– คนัธเจดยี ์– ปาวาลเจดยี ์– เมอืงกสุนิารา  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําทา่นเดนิทางสู่  เมอืงกสุนิารา  หรอื กศุนิคร  เป็นทีต่ัง้ของ สงัเวชนียสถาน

แห่งที ่4 ในสมัยพุทธกาลเป็นเมอืงเอกหนึง่ในสองของ แควน้มัลละ  อยู่ตรง

ขา้มฝ่ังแม่น้ําคูก่บัเมอืง ปาวา เป็นทีต่ัง้ของ สาลวโนทยาน  หรอืป่าไม ส้าละที่

พระพุทธเจา้ เสด็จ ดบัขนัธปรนิพิพาน และเป็นสถานทีถ่วายพระเพลงิ

พระพุทธเจา้ กสุนิาราจัดเป็นพุทธสงัเวชนียสถานทีส่าํคญัแห่งที่  4 ใน 4 

สงัเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานทีเ่สด็จดบัขนัธปรนิพิพานแห่งองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ ตัง้อยู่

ทีต่ําบลมถากวัร ์อําเภอกสุนิคร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ชม.)  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหาร  (ระหว่างทางทีเ่มอืงไวสาล)ี 

  ระหว่างเดนิทางสูเ่มอืงกสุนิารา แวะ เมอืงไวสาล ีสถานทีทํ่าสงัคายนาครัง้ที ่2 

หลงัจากพุทธปรนิพิพาน เมอืงหลวงของอาณาจักรวัชชี  1 ใน 6 แควน้ชมพู

ทวปีในสมัยโบราณ เมอืงนี้มชีือ่หลายชือ่คอื ไพสาลี , เวสาล ีและ เมอืงนี้เป็น

ศนูยก์ลางการเผยแพร่พุทธศาสนาทีส่าํคญัแห่งหนึง่ ชมบรเิวณคนัธเจดยี ์เป็น

บรเิวณทีก่ษัตรยิล์จิฉวไีดจ้ัดพธิตีอ้นรับพระพุทธองค ์ทีเ่สด็จมาสูเ่วสาล ีพระเจา้อโศกมหาราชไดท้รงสรา้งเสา

หนิพระเจา้อโศกมยีอดเสาเป็นรูปสงิหห์มอบขนาดใหญ่เพยีงตวัเดยีว  (เสานี้ตา่งจากเสาอืน่ๆ ทีม่ักมสีงิห ์ 4 ตวั

หันหลงัชนกนั ) ทีน่ี่ถอืว่ามคีวามสมบูรณ์ทีสุ่ ดมอีายุเกอืบ 2300 ปีมาแลว้ ชมสงัฆาราม และปาวาลเจดยี์   

สถานทีพ่ระพุทธองคท์รงปลงอายุสงัขารเป็นครัง้สดุทา้ย ตอ่จากนัน้อกี 3 เดอืน จงึเสด็จดบัขนัธปรนิพิพาน ทีกุ่

สนิารา ปัจจุบันเหลอืแตต่อซากเจดยี.์..นําทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงกสุนิารา 

คํา่       รับประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหาร 

  ทีพ่กั OM RESIDENCY HOTEL KUSHINAGAR หรอืเทยีบเทา่ 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99
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วนัทีส่ ี ่ เมอืงกสุนิารา – ปรนิพิพานสถปู – มกฏุพนัธเจดยี ์– เมอืงลมุพนิ(ีเนปาล)   

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําทา่นชม  ปรนิพิพานสถปูหรอืสาลโนทยาน  นมัสการสถานทีพ่ระพุท ธองค์

ทรงดบัขนัธปรนิพิพาน ตอ่มาพระเจา้อโศกมหาราชไดส้รา้งสถปูไวเ้ป็นรูปทรง

กลม มขีนาดใหญ่มาก มยีอดแหลมคลา้ยฉัตร 3 ชัน้ ซ ึง่ปรนิพิพานนี้อยู่

ดา้นหลงัปรนิพิพานวหิาร ชมปรนิพิพานวหิาร เป็นวหิารทีส่รา้งในสมัยพระเจา้

อโศกมหาราชภายในวหิารประดษิฐานพระพุทธรูปหนิแกะสลกัปางปรนิพิพาน 

ชมมกฎุพันธเจดยี ์นมัสการสถานทีถ่วายพระเพลงิ พระบรมศพของสมเด็จพระบรมศาสดา ลกัษณะเป็นเจดยีอ์ฐิ

แดงเกา่เรยีงเป็นชัน้ๆมขีนาดใหญ่มาก 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหาร 

นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงลมุพนิี  เป็นสถานทีป่ระสตูขิองเจา้ชายสทิธัตถะ 

โคต รมะ  (Siddhartha Gautama) ซึง่เป็นเจา้ชายในราชวงศศ์ากยะ  

(Shakya) ผูซ้ ึง่ตอ่มาตรัสรูเ้ป็นพระบรมศาสดาสมัมาสมัพุทธเจา้ ตัง้อยู่ที่

อําเภอไภรวา แควน้อูธ ประเทศเนปาล เป็นพุทธสงัเวชนียสถาน 4 ตําบล

เพยีงแห่งเดยีวทีอ่ยู่นอกประเทศอนิเดยี ลมุพนิีวัน เดมิเป็นสวนป่าสาธารณะหรอืวโนทยานทีร่่มรืน่เหมาะแกก่าร

พักผ่อน ในสมัยพุทธกาลลมุพนิีวันตัง้อยู่ก ึง่กลางระหว่างเมอืงกบลิพัสดุก์บัเมอืงเทวทหะ ในแควน้สกักะ บนฝ่ัง

แม่น้ําโรหณีิ หลงัจากพระพุทธเจา้ปรนิพิพานแลว้ พระเจา้อโศกมหาราชไดโ้ปรดใหส้รา้งเสาหนิขนาดใหญ่มา

ปักไวต้รงบรเิวณทีป่ระสตู ิเรี ยกว่า เสาอโศก ทีจ่ารกึขอ้ความเป็นอักษรพราหมว่าพระพุทธเจา้ประสตูทิีต่รงนี้

สถานทีป่ระสตูพิระพุทธองค ์ขณะทีย่ังดํารงเป็นเจา้ชายสทิธัตถะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5.30 ชม.) ระหว่าง

ทางแวะ วัดไทยนวราชรัตนาราม (วัดไทย 960) เป็นวัดไทยทีใ่หท้ีพ่ักรมิทางสาํหรับพุทธศาสนกิ ชนผูเ้ดนิทาง

แสวงบุญจากทัว่โลก มหีอ้งน้ํา ทีพ่ัก ศาลาอเนกประสงค ์รา้นขายของทีร่ะลกึ ชากาแฟทีท่างวัดมไีวร้ับรองทกุ

คนทีม่าเยอืนอยู่บรเิวณชายแดนอนิเดยี- เนปาล *นําทา่น ผ่านดา่นชายแดนโสโนร ี **โปรดเตรยีมหนังสอื

เดนิทางและรูปถา่ย 1 รูป ทีด่า่นชายแดนอนิเดยี-เนปาล  

คํา่       รับประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหาร 

  ทีพ่กั ZAMBALA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้  เมอืงลมุพนิ(ีเนปาล) – วหิารมายาเทว ี– เมอืงพาราณส ี  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําทา่นชม วหิารมายาเทว ีสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์แกพ่ระนาง

สริมิหามายา พระพุทธมารดา ชมภาพหนิแกะสลกัขนาดใหญ่  

เป็นรูปพระนางสริมิหามายาเทว ี ทรงใชพ้ระหัตถเ์บือ้งขวาจับ

กิง่สาละไว ้ทรงประสตูพิระราชกมุารสทิธัตถะ พระกมุารซึง่เพิง่

ประสตูอิอกมา กําลงัประทบัยืน่ มดีอกบัวบานรองรับพระบาท

และรอบๆพระเศยีรมรีัศมปีรากฏอยู่  ชมสระน้ําทีส่รงพระวรกาย 

ชมเสาหนิพระเจา้โศก ณ สถานทีป่ระสตู ิตัง้อยู่ก ึง่กลางระหว่าง  กรุงกบลิพัสดุก์บักรุงเทวทหะปัจจุบันเสาหนิ

พระเจา้อโศกนี้ไม่มหีัวเสามแีตเ่สาลว้นๆ และบนตวัเสายังคงมกีารจารกึเป็นอักษรพราหม 5 บรรทดั 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหาร 

   นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพาราณส ี เป็นเมอืงหลวงของแควน้กาส ี เมอืงซึง่ไดช้ือ่ว่าเกา่แกท่ีส่ดุในโลก อายุกว่า 

4,000 ปี เป็นเมอืงทีเ่จรญิรุ่งเรอืงมากทีส่ดุแห่งหนึง่ตัง้แตส่มัยกอ่นพุทธกาล (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 

7 ชม.) ระหว่างทางใหท้า่นไดพ้ักผ่อนตามอัธยาศยัและผ่านชมวถิชีวีติของชาวอนิเดยี 

คํา่       รับประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหาร 

  ทีพ่กั TRIDEV HOTEL VARANASI หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่ก เมอืง พาราณสี  – ชมพธิกีารอาบนํา้ลา้งบาปของชาวฮนิดู  – เมอืง สารนาถ  – ธมัเมกขสถปู  –

พพิธิภณัฑส์ารนาถ – พระพทุธรปูปางปฐมเทศนา – เมอืงพาราณส ี– สนามบนิดอนเมอืง(กรงุเทพฯ) 

เชา้มดึ  นําทา่น  ลอ่งแม่น้ําคงคา  ชมพธิกีารอาบน้ําลา้งบาปของชาวฮนิด ู

ชมทา่เผาศพควันไฟไม่เคยดบั ชมพระอาทติยข์ ึน้พรอ้มอธษิฐาน

ขอขมาตอ่พระแม่คงคา จากนัน้นําทา่นเดนิทางกลบัโรงแรมทีพ่ัก  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

    นําทา่นสู ่เมอืงสารนาถ ชม ธัมเมกขสถปู สถานทีพ่ระพุทธองคท์รง

แสดงปฐมเทศนา ในวันเพ็ญขึน้ 15 คํา่ เดอืน 8 กอ่น พุทธศกัราช 

45 ปี อันเป็นวันอาสาฬหบูชา ชมมูลคนัธกฎุ ิ ,ธัมเมกขสถปู , ชม 

พพิธิภณัฑส์ารนาถ ภายในมหีัวเสามหีัวสงิหอ์ยู่ 4 หัว และชม พระพุทธรูปทีส่วยงามทีส่ดุคอืพระปางปฐม

เทศนา 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหาร จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตพิาราณส ี

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ทําการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิที่อาจ

เกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร์ ,คนขับรถ )เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้เครือ่งกลับตามวัน

และเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

14.20 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทยีวบนิที ่ FD109 

19.10 น.  คณะถงึ สนามบนิดอนเมอืง(กรุงเทพฯ)  โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ ....... 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ์  : รายการทัวรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจ ากสภาวะอากาศ ,

การจราจร ,การเมอืง ,สายการบนิ ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมี

ตัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพ

การจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่มไ่ดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผู ้

เดนิทางเป็นสําคัญ ...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทาํการจองทวัรห์รอืชําระเงนิ  จากนัน้จะถอืวา่

ลกูคา้รับทราบตามขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ

เนื่องจากเหตไุฟลทบ์นิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตุอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจาก สายการบนิ  ทางบรษัิทจะ ไม่

รับผดิชอบทกุกรณี. 

 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป -กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ พัก 2 ทา่น/หอ้ง 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่เบีย้ประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 500,000-1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที่
มไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ (ชําระพรอ้มคา่ทวัร)์ 
× คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
× คา่วซีา่ 3,000 บาท (วซีา่อนิเดยี 1,500)+(วซีา่เนปาล 1,500) สําหรบัคนไทยเทา่น ัน้ (ตา่งชาตโิปรดแจง้ ไมร่วมคา่วซีา่กรณีเป็น

ชาวตา่งชาต)ิ  
เอกสารยืน่วซีา่อนิเดยีหนา้พาสปอรต์ และรปูถา่ย(สแกน)หนา้ตรง  2 นิว้ (พืน้หลงัขาว)  
เดนิทางขึน้ตํา่ 20 ทา่น หากตํ่ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทาง 
ได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไป 
ในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจําทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระมัดจําตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 
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 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วท

รปิใด, วนัทีใ่ด , ไปกบัใครบา้ง , เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่

รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ่า 2 หนา้ 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋เคร ือ่งบนิเป็นราคาโปรโมช ัน่ เม ือ่จองทวัรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ  

เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณีและกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้

ในรายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิาร 

รายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, 

ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ  จะไมส่ามารถ รับผดิชอบใดๆ  ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย  อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจากการโจรกรรม  และ 

อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯแลว้ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โ ดย

โรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพักเป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่ / ปลอดบหุรีไ่ด ้ โดยอาจจะขอ

เปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง  มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่

สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัด

กํากับเทา่นัน้ 
11. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณา

ในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการ
กระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของอยีปิต ์หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ช ้

อปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซ ึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั้ง
ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

13. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ ของการเดนิทาง ถงึวันที3่ ของการเดนิทาง รวมจํานวน 2 ขวด 
14. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศ สามารถใหบ้รกิารวันละ 10ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละ

คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลา
ทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

ตัวอย่างเอกสารในการย่ืนวีซ่า อนิเดีย 
หนา้พาสปอรต์ และรปูถา่ย(สแกน)หนา้ตรง 2 นิว้ (พืน้หลงัขาว) 
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กรณุากรอกขอ้มลูตามความจรงิ  เพือ่เป็นขอ้มลูทีใ่ชใ้นการยืน่ขอวซีา่อนิเดยี 

 

 

1. ชือ่-นามสกลุ  

(ภาษาไทย)................................................................................................................................................. 

ชือ่-นามสกลุเดมิ (ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นชือ่-นามสกลุ   

(ภาษาไทย).................................................................................................................................................  

2. สถานทีอ่ยู่ตดิตอ่สะดวก………………………………………………………...................รหัสไปรษณีย.์................................

เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น..............................................................เบอรม์อืถอื……..................……………………………………  

3. รูปพรรณ/ตําน.ิ......................................................................สผีวิ……………………………………………….............. 

4. ชือ่และนามสกลุบดิา........................................................................ วัน/เดอืน/ปี เกดิบดิา............................... 

สถานทีเ่กดิบดิา..………………...................................……. 

5. ชือ่และนามสกลุมารดา..................................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิบดิา............................... 

สถานทีเ่กดิมารดา……………................................………… 

6. กรณีสมรส /กรุณาแจง้ชือ่-สกลุ และสถานทีเ่กดิ (ระบุจังหวัด) ของคูส่มรส) 

ชือ่คูส่มรส/สกลุ...................................................................................วัน/เดอืน/ปี........................................... 

สถานทีเ่กดิคูส่มรส........................................................ 

 หากเป็นผูห้ญงิ กรุณาระบุสกุลเดมิ

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

 กรณี อย่ารา้ง/เสยีชวีติ กรุณาระบ.ุ.................................................................................................................... 

7. กรณีไม่สมรส /หรอืสมรสไม่จดทะเบยีน/กรุณาแจง้ชือ่-สกลุ และสถานทีเ่กดิ (ระบุจังหวัด) ของญาต ิหรอื คูส่มรส 

กรุณาระบุความสมัพันธ์

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

8. กรณีเป็นพนักงานบรษัิท/เจา้ของกจิการ 

(ชือ่สถานทีทํ่างาน (ภาษาอังกฤษ...................................................ระบุตําแหน่ง………………………………………………. 

ทีอ่ยู่ทีทํ่างาน................................................................................................รหัสไปรษณีย.์............................. 

เบอรโ์ทรทีทํ่างาน.................................................เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื...............................................................  

9. กรณีเป็นนักเรยีน/นักศกึษา 

สถานศกึษา 

(ภาษาอังกฤษ).............................................................................................................................................  

(ภาษาไทย)................................................................................................................................ ................. 

การศกึษา     มัธยมศกึษา ม.3/ม.6                       ปรญิญาตร ี                  ปรญิญาโท            อืน่ๆ………………… 

10. ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศนี้มากอ่นหรอืไม่            เคย                            ไม่เคย 

 หากเคยเดนิทางเขา้ประเทศอนิเดยี กรุณาระบุวัน/เดอืน/ปี …………….............……......................ทีอ่อกจากอนิเดยีลา่สดุ 

11. โปรดระบุประเทศทีท่า่นเคยเดนิทางในพาสปอรต์เลม่ปัจจุบันใหค้รบถว้น............................................................... 

 

 

 

 


