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NT489
ทวัรอ์นิเดยี เมอืงพทุธคยา ไหวพ้ระ 4 สงัเวชนยีสถาน 6 วัน 5 คนื (FD)
ทัวรอ์นิเดยี , 6 วัน 5 คนื ,

OM RESIDENCY HOTEL  , Nansc Hotel  , Bodhgaya Regency Hotel  , City Inn Hotel

ตามรอยศรทัธาพระพทุธเจา้ อนิเดยี เนปาล สงัเวชนยีสถาน 
เยอืนเมอืง พทุธคยา พาราณส ีสารนารถ ลมุพนิ ีกุสนิารา เวสาล ีปัตนะ ราชคฤห ์ 

นมสัการสถานท ีประสตู ิตรสัรู ้ปฐมเทศนา และปรนิพิพาน 
ขนึเขาคชิฌกูฎ นมสัการถ้าํพระโมลคลัลา ชมกุฏพีระอานนท ์นมสัการมลูคนัธกุฎ ีสถานทปีระทบัของพระพทุธเจา้ 

ลงเรอืลอ่งแมน่้าํคงคา ชมวถิชีวีติของชาวฮนิดู

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิคยา - บา้นนางสชุาดา - แมน่้าํเนรญัชรา - วดัไทยพทุธคยา - มหาเจดยีพ์ทุธคยา - ตน้พระศรมีหาโพธิ

05.30 น.
คณะพรอ้มกันท ีทา่อากาศยานดอนเมอืง บรเิวณผูโ้ดยสารขาออกอาคาร 1 ชนั3 ประต2ู เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ Air Asia (FD)
เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิรับบัตรโดยสาร
(แนะนําใหโ้หลดของทไีม่จําเป็นลงใตท้อ้งเครืองเนืองจากเจา้หนา้ทอีนิเดยีตรวจอย่าเขม้งวด)
**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารกอ่นเวลาเครืองออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขูนึเครืองกอ่นเวลาเครืองออก
30 นาที



08.20 น.
บนิลัดฟ้าสู ่เมอืงคยา ประเทศอนิเดยี โดย สายการบนิ Air Asia เทยีวบนิท ีFD122 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง 20 นาที
(**ไม่มบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

10.10 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงคยา ประเทศอนิเดยี (เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ไทย 1.30 ช.ม.
กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิเพอืสะดวกในการนัดหมาย) หลังผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้

นําทา่นเดนิทางสู ่พทุธคยาพทุธสงัเวชนยีสถาน ทสํีาคัญทสีดุ 1 ใน 4 สงัเวชนียสถาน และถอืวา่เป็นสถานทศัีกดสิทิธขิองชาวพทุธทัวโลก

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ หอ้งอาหารในโรงแรม

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่บา้นนางสชุาดา เป็นธดิาของเสนียะ (เสนานกิฏุมุพ)ี
ผูม้ทีรัพยซ์งึเป็นนายใหญ่แหง่ชาวบา้นเสนานคิมตําบลอุรุเวลาเมอือายุย่างเขา้สูวั่ยสาวนางไดทํ้าพธิบีวงสรวงตอ่เทพยดาทสีงิสถติณตน้ไทรใหญ่ตน้หนงึใกลบ้า้นของนางโดยไดตั้งปณธิานความปรารถนาไว ้
2 ประการคอื  1.ขอใหข้า้พเจา้ไดส้ามทีมีบีญุมทีรัพยส์มบัตแิละมชีาตสิกลุเสมอกัน  2.ขอใหข้า้พเจา้มบีตุรคนแรกเป็นชาย
เมอืความปรารถนาสําเร็จสมบรูณ์ นางไดทํ้าพลกีรรมบวงสรวงสงัเวยเทพยดาดว้ยขา้วมธปุายาสในวันขนึ 15 ค่าํเดอืน 6

นําทา่นชมววิรมิสองฝัง แมน่้าํเนรญัชรา แม่น ้าํสําคัญในพทุธประวัตชิาวบา้นแถบนันเรียกวา่ “ลลิาจัน” มาจากคําสนัสกฤตวา่ “ไนยรัญจนะ”
แปลวา่ แม่น ้าํทมีสีใีสสะอาด แม่น ้าํทังสายกวา้งราว 1 กโิลเมตร ในสมัยพทุธกาลแม่น ้าํเนรัญชราไหลผา่นแควน้มคธณตําบลอุรุเวลาเสนานคิม
ซงึตังอยู่บนลุม่แม่น ้าํเนรัญชราอันเป็นภมูสิถานทสีงบน่ารืนรมยพ์ระมหาบรุุษทรงเลอืกทแีหง่นีเป็นทบํีาเพ็ญเพยีรทรงประทับอยู่ณทนีีนานถงึ 6
ปีพระมหาบรุุษทรงบําเพ็ญทกุรกริยิาและเปลยีนมาทรงดําเนนิในมัชฌมิาปฏปิทาจนไดต้รัสรูอ้นุตรสมัมาสมัโพธญิาณภายใตต้น้พระศรีมหาโพธณิรมิฝังแม่น ้าํเนรัญชราแหง่นี

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่วดัไทยพทุธคยา เป็นวัดไทยแหง่แรกในประเทศอนิเดยีเรมิกอ่สรา้งมาตังแตปี่พ.ศ. 2500 มเีนือทรีาว 12
ไร่ตังอยู่บรเิวณพทุธคยาอยู่หา่งจากองคเ์จดยีพ์ทุธคยาประมาณ 500
เมตรเป็นวัดทอียู่ในความดแูลและอุปถัมภข์องรัฐบาลไทยพระอุโบสถของวัดไทยพทุธคยาจําลองแบบมาจากวัดเบญจมบพติรดสุติวนารามราชวรวหิารกรุงเทพมหานครซงึไดช้อืวา่เป็นสถาปัตยกรรมของสมัยรัตนโกสนิทรท์ดีทีสีดุแหง่หนงึซงึการจําลองแบบจนดเูหมอืนนีไม่ใชเ่ฉพาะภายนอกแตยั่งมภีายในทเีหมอืนกันดว้ยเชน่องคพ์ระประธานทเีป็นพระพทุธชนิราชแกลประตแูกลหนา้ตา่งเป็นตน้

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่มหาเจดยีพ์ทุธคยา หรือ พระมหาโพธเิจดยี ์คอื
อนุสรณ์สถานแหง่การตรัสรูข้องพระสมัมาสมัพทุธเจา้มลัีกษณะเป็นเจดยีส์เีหลยีมทรงสงูเป็นสถาปัตยกรรมและศลิปะแบบอนิเดยีสงูประมาณ 170
ฟตุแบง่ออกเป็น 2 ชนั
ชนัแรกประดษิฐานพระพทุธเมตตาพระพทุธรูปปางมารวชิยัศลิปะปาละเป็นพระพทุธรูปใหญ่หนงึเดยีวในเจดยีท์ไีม่ถูกทําลายจากกษัตรยิช์าวฮนิดู
ในสมัยทมีกีารกวาดลา้งพระพทุธศาสนาในอนิเดยี สว่นชนัท ี2
ประดษิฐานพระพทุธปฏมิาปางประทานพรบรเิวณโดยรอบเจดยีม์เีจดยีบ์รวิารลอ้มอยู่ทัง 4 ทศิเดมิ
เจดยีพ์ทุธคยาเป็นวหิารขนาดไม่ใหญ่นักตอ่มาในปีพ.ศ.674 พระเจา้หวุชิกะทรงบรูณะเพมิเตมิใหม้ขีนาดใหญ่กวา่เดมิ
ในปัจจบัุนเจดยีพ์ทุธคยาถอืเป็นแลนดม์ารค์ของกลุม่พทุธสถานพทุธคยา 

จากนันนําทา่นเดนิทางสูด่า้นหลังมหาเจดยี ์ทา่นจะพบกับ ตน้พระศรมีหาโพธ ิคอื
ตน้โพธทิพีระพทุธเจา้ประทับในชว่งเวลาตรัสรูเ้ป็นพันธุไ์มท้เีป็นทเีคารพนับถอืของพทุธศาสนกิชนมาตังแตส่มัยพทุธกาลตน้พระศรีมหาโพธมิทัีงหมด
4 ตน้ -ตน้แรก คอื ตน้ทพีระพทุธเจา้ทรงตรัสรูซ้งึตายลงในสมัยของพระเจา้อโศกมหาราช -ตน้ทสีอง คอื
ตน้ทแีตกหน่อออกมาจากตน้แรกและไดถู้กทําลายลงในสมัยพระเจา้สาสงัการกษัตรยิฮ์นิด ู-ตน้ทสีาม คอื
ตน้ทแีตกหน่อออกมาจากตน้แรกและไดต้ายลงเพราะขาดการบํารุงดแูลเนืองจากเป็นชว่งพระพทุธศาสนาในประเทศอนิเดยีเสอืมโทรม -ตน้ท ี4
คอื ตน้ศรีมหาโพธติน้ปัจจบัุนทแีตกหน่อมาจากตน้ท ี3
ไดรั้บการบํารุงดแูลหน่อโดยเซอรคั์นนงิแฮมหัวหนา้คณะสํารวจพทุธศาสนสถานในชว่งทอีนิเดยีเป็นอาณานคิมของอังกฤษปัจจบัุนมอีายุ 138 ปี
ใตต้น้พระศรีมหาโพธเิป็นทปีระดษิฐานของพระแทน่วัชรอาสนพ์ระแทน่ทพีระเจา้อโศกมหาราชทรงสรา้งขนึเพอืบชูาสถานทบํีาเพ็ญเพยีรของพระพทุธเจา้ตัวแทน่ทําจากทองมคีวามยาว
7
ฟตุสลักเป็นรูปเพชรพญาหงสแ์ละดอกมณฑารพสลับกันพระและพทุธศาสนกิชนนยิมไปสกัการะสวดมนตห์รือนังทําสมาธอิยู่รอบๆบรเิวณตน้พระศรีมหาโพธแิละพระแทน่วัชรอาสนแ์หง่นี

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ทพีกั
Bhodhagaya Regency Hotel ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี2
เมอืงคยา - เมอืงเวสาล ี- วดัป่ามหาวนั - เมอืงกุสนิารา



เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเวสาล ีคอื อาณาจักรหนงึของวัชชหีนงึใน 16 แควน้ของชมพทูวปี เรียกกันหลายชอืวา่ ไวสาลไีพสาล ีหรือ
เวสาลเีนืองจากในครังนันกรุงเวสาวเีกดิฝนแหง้ขา้วกลา้ตายเพราะถูกแดดเผาคนยากจนอดตายศพเกลอืนกลาดทัวพระนคร
อมนุษยไ์ดก้ลนิซากศพก็พากันเขา้มาในพระนครผูค้นตายเพมิขนึ เหลา่เจา้ลจิฉวไีดย้นิมาวา่
พระพทุธเจา้เสด็จอุบัตขินึแลว้ในโลกพระผูม้พีระภาคเจา้นันทรงแสดงธรรมเพอืประโยชนเ์กอืกลูแกป่วงสตัวท์รงมอีานุภาพมากหากพระงคท์รงเสด็จมาโปรดภัยทกุอย่างก็จักสงบไปจงึสง่เจา้ลจิฉวชีอืมหาลิ
ซงึเป้นผูท้พีระเจา้พมิพสิารโปรดปรานและอํามาตยผ์ุห้นงึเดนิทางไปขอรอ้งพระเจา้พมิพสิารใหก้ราบทลูอาราธนาพระพทุธองคเ์สด็จไปกรุงเวสาลพีระบรมศาสดาทรงพจิารณา
หากไดต้รัสรัตนสตูรในกรุงเวสาลนีอกจากความเดอืดรอ้นจักสงบลงมหาชนชาววัชชเีมอืไดฟั้งพระสตูรนีแลว้ จักไดบ้รรลมุมรรคผลจํานวนมาก
จงึทรงรําคํากราบทลูเชญิของพวกเจา้ลจิฉวี

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ หอ้งอาหารในโรงแรม

บา่ย
จากนันนําทา่นเทยีวชม วดัป่ามหาวนัอาราม
ทกีษัตรยิล์จิฉวสีรา้งถวายพระสมัมาสมัพทุธเจา้ตังอยู่ในป่ามหาวันทางเหนือของอาณาจักรวัชชใีนป่าหมิาลัยและพระพทุธองคท์รงประทับอยู่ในพรรษาที
5 

ชม เสาอโศก ทมีรีูปสงิห ์อยู่ในลักษณะนังหันหนา้ไปทางทศิตะวันออกทสีมบรูณ์ทสีดุ
ปัจจบัุนเหลอืเพยีงซากโบราณสถานทปีระกอบไปดว้ยสงัฆารามหอ้งพักหอ้งประชมุ

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกุสนิารา เป็นทตัีงของสงัเวชนียสถานแหง่ท ี4
ในสมัยพทุธกาลเป็นเมอืงเอกหนงึในสองของแควน้มัลละอยู่ตรงขา้มฝังแม่น ้าํคูก่ับเมอืงปาวาเป็นทตัีงของสาลวโนทยานหรือป่าไมส้าละ
ทพีระพทุธเจา้เสด็จดับขันธปรนิพิพาน และเป็นสถานทถีวายพระเพลงิพระพทุธเจา้ 

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ทพีกั
Om Residency Hotel ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี3
มกุฎพนัธนเจดยี ์- พระสถูปปรนิพิพาน - เนปาล - ลมุพนิี

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่มกุฏพนัธนเจดยี ์ตังอยู่หา่งจากมหาปรนิพิพานสถูปไปทางทศิตะวันออก 1 กโิลเมตรคนทอ้งถนิเรียกวา่ “รามภาร-์กา-ดลีา” หรือ
รัมภารส์ถูป เป็นสถานทถีวายพระเพลงิพระพทุธสรีระของพระพทุธเจา้ เดมิทเีป็นเชงิตะกอนไมจั้นทรห์อมหลังจากทถีวายพระเพลงิพระพทุธสรีระ
แลว้ก็ไดส้รา้งพระสถูปครอบลง
ตอ่มาก็ไดถู้กรุกรานทําลายเหลอืแตซ่ากปรักหักพังภายหลังไดถู้กขดุคน้พบเป็นซากกองอฐิพระสถูปขนาดใหญ่ดังทเีห็นในปัจจบัุน
พระสถูปนีวัดโดยรอบฐานได ้46.15 เมตร และขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 37.18 เมตร ทังนีตามหลักฐานก็เป็นทชีดัเจนวา่นัน คอื
สถานทถีวายพระเพลงิพระพทุธสรีระ หรือ มกฏุพันธนเจดยีต์ามทชีาวพทุธเรียกชอืกัน ปัจจบัุนรัฐบาลอนิเดยีไดเ้ขา้มาบรูณะซอ่มแซมไวอ้ย่างดี

นําทา่นเดนิทางไปกราบสกัการะ มหาปรนิพิพานสถูป ซงึเป็นสถานทพีระพทุธเจา้เสด็จดับขันธป์รนิพิพาน ภายใตต้น้สาละคูเ่ป็นพทุธสถาน
ทพีระพทุธเจา้ประทานการบวชใหส้าวกองคส์ดุทา้ย และยังเป็นทตีรัสเทศนาปัจฉมิโอวาทสดุยอดแหง่พระธรรมคําสอน คอื ความไม่ประมาท

ชม มหาปรนิพิพานสถูป ตังอยู่ดา้นหลังของมหาปรนิพิพานวหิาร เป็นสถูปแบบทรงโอคว่าํขนาดใหญ่
ซงึพระเจา้อโศกมหาราชเป็นผูส้รา้งและไดบ้รรจพุระบรมสารีรกิธาตไุว ้เชอืกันวา่เป็นทบีรรทมครังสดุทา้ย และเป็นสถานทพีระพทุธองคป์รนิพิพาน
ณ ใตต้น้สาละคู ่ภายหลังไดส้รา้งสถูปครอบไวดั้งจะเห็นไดใ้นปัจจบัุน สถูปมคีวามสงู 6.10 เมตร เหนือระดับพนืดนิดา้นบนของสถูปเป็นฉัตร 3 ชนั

ชม มหาปรนิพิพานวหิาร หรือ วหิารพทุธไสยาสน ์ตังอยู่ดา้นหนา้บนฐานเดยีวกันกับมหาปรนิพิพานสถูป
มบัีนไดอฐิสงูขนึไปบนเนนิภายในประดษิฐาน “พระพทุธรูปปางปรนิพิพาน”อยู่บนพระแทน่ทําดว้ยหนิทรายแดง หรือเรียกวา่จ ุณศลิา
องคพ์ระพทุธรูปยาว 23 ฟตุ 9 นวิ (ราว7เมตร) กวา้ง 5 ฟตุ 6 นวิ สงู 2 ฟตุ 1 นวิ ศลิปะมถุรามอีายุมากกวา่ 1,500 ปี
ทพีระแทน่มรีูปสลักของสภัุททปรพิาชกกําลังเขา้ไปขอบวชและมรีูปสลักพระอนุรุทธะและพระอานนทอ์ยู่ดว้ยพระพทุธรูปองคนี์เป็นสญัลักษณ์ของพระพทุธองคท์กํีาลังเสด็จดับขันธปรนิพิพานประทับนอนบรรทมตะแคงขวา



โดยหันพระพักตรไ์ปทางทศิตะวันตก และมซีากศาสนสถานโบราณโดยรอบมากมาย ในจารกึระบผุูจั้ดสรา้งพระพทุธรูปองคนี์ คอื หรพิละ
สวามนีายชา่งผูแ้กะสลัก ชอื ธรรมทนินา เป็นชาวเมอืงมถุรา ในปัจจบัุนพระพทุธรูปองคนี์ ถอืไดว้า่เป็นจดุหมายสําคัญทชีาวพทุธจะมาสกัการะ
เพราะเป็นพระพทุธรูปทมีพีทุธลักษณะอันพเิศษ
คอืเหมอืนคนนอนหลับธรรมดาแสดงใหเ้ห็นวา่พระพทุธองคไ์ดเ้สด็จดับขันธปรนิพิพานจากไปอย่างผูห้มดกังวลในโลกทังปวง

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหรือ หอ้งอาหารในโรงแรม

บา่ย
ออกเดนิทางสู ่เมอืงลมุพนิวีนั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 – 5 ชวัโมง) ตังอยู่ในเขตประเทศเนปาลผา่นเมอืงโครักขป์รู์
และผา่นเมอืงชายแดนโสเนาวลขีองอนิเดยีเขา้สูเ่มอืงสทิธารัตถะของเนปาล เป็นสถานทซีงึตังอยู่กงึกลางระหวา่งกรุงกบลิพัสดุก์ับกรุงเทวทหะ

เดนิทางถงึ พรมแดนอนิเดยี-เนปาล ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

จากนันจงึเดนิทางตอ่เขา้สู ่เมอืงสทิธารตัถะ

ค่าํ
บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ทพีกั
Nansc Hotel ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี4
สวนลมุพนิวีนั - เสาหนิพระเจา้อโศกมหาราช - วหิารมายาเทว ี- เมอืงพาราณสี

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทกุทา่นเดนิทางสู ่สวนลมุพนิ ีวันเป็นพทุธสงัเวชนียสถานทสํีาคัญแหง่ท ี1 ใน 4
สงัเวชนียสถานของชาวพทุธเป็นสถานทปีระสตูขิองเจา้ชายสทิธัตถะ ผูซ้งึตอ่มาตรัสรูเ้ป็นพระบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจา้ ตังอยู่ทอํีาเภอไภรวา
แควน้อูธ ประเทศเนปาล เป็นพทุธสงัเวชนียสถาน 4 ตําบลเพยีงแหง่เดยีวทอียู่นอกประเทศอนิเดยีลมุพนีิวัน เดมิเป็นสวนป่าสาธารณะ หรือ
วโนทยานทรี่มรืน เหมาะแกก่ารพักผอ่น ในสมัยพทุธกาลลมุพนีิวันตังอยู่กงึกลางระหวา่งเมอืงกบลิพัสดุก์ับเมอืงเทวทหะในแควน้สกักะ
บนฝังแม่น ้าํโรหณีิ หลังจากพระพทุธเจา้ปรนิพิพานแลว้พระเจา้อโศกมหาราชไดโ้ปรดใหส้รา้งเสาหนิขนาดใหญ่มาปักไวต้รงบรเิวณทปีระสตูเิรียกวา่
เสาอโศก ทจีารกึขอ้ความเป็นอักษรพราหมวีา่ พระพทุธเจา้ประสตูทิตีรงนี
ปัจจบัุนลมุพนีิวันไดรั้บการบรูณะและมถีาวรวัตถุสําคัญทชีาวพทุธนยิมไปสกัการะคอื "เสาหนิพระเจา้อโศกมหาราช"
ทรีะบวุา่สถานทนีีเป็นสถานทปีระสตูขิองเจา้ชายสทิธัตถะ

นอกจากนียังม ี"วหิารมายาเทว"ี ภายในประดษิฐานภาพหนิแกะสลักพระรูปพระนางสริมิหามายาประสตูพิระราชโอรส
โดยเป็นวหิารเกา่มอีายุร่วมสมัยกับเสาหนิพระเจา้อโศก ปัจจบัุนทางการเนปาลไดส้รา้งวหิารใหม่ทับวหิารมายาเทวหีลังเกา่
และไดข้ดุคน้พบศลิาจารกึรูปคลา้ยรอยเทา้ สนันษิฐานวา่เป็นจารกึรอยเทา้กา้วทเีจ็ดของเจา้ชายสทิธัตถะททีรงดําเนนิไดเ้จ็ดกา้วในวันประสตูิ

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ หอ้งอาหารในโรงแรม

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพาราณส ีเป็นเมอืงหลวงของแควน้กาส ี(Kingdom of Kashi) ในสมัยพทุธกาล
ปัจจบัุนตังอยู่ในรัฐอุตตรประเทศประเทศอนิเดยี หา่งจากลัคเนาซงึเป็นเมอืงหลวงของอุตตรประเทศเป็นระยะทาง 320 กโิลเมตร
พาราณสมีแีม่น ้าํคงคาไหลผา่นเป็นเมอืงทศัีกดสิทิธทิสีดุหนงึในเจ็ดเมอืงศักดสิทิธ ิ(สปัดาปรุ,ิ SaptaPuri)
ในความเชอืของศาสนาฮนิดแูละศาสนาเชนพาราณสมีปีระวัตคิวามเป็นมายาวนานกวา่ 4,000 ปี
เป็นเมอืงทเีกา่แกท่สีดุของประเทศอนิเดยีและยังจัดเป็นเมอืงทมีผีูอ้ยู่อาศัยตอ่เนืองยาวนานทสีดุในประวัตศิาสตรโ์ลกดว้ย
ถอืวา่เป็นสทุธาวาสทสีถติแหง่ศวิเทพถอืวา่เป็นเมอืงอมตะของอนิเดยี
และเป็นทแีสวงบญุทังของชาวฮนิดแูละชาวพทุธทัวโลกครังสมัยอาณานคิมเมอืงนีมชีอืวา่เบนาเรส (Benares)

ค่าํ
บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ทพีกั
City Inn Hotel ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่



วนัท ี5
ลอ่งแมน่้าํคงคา - สารนาถ - ธมัเมกขสถูป(ป่าอสิปิตนมฤคทาวนั) - เจาคนธสีถูป - พพิธิภณัฑส์ารนาถ - เมอืงคยา

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่น ลอ่งเรอืแมน่้าํคงคา ซงึชาวฮนิดเูชอืถอืวา่เป็นแม่น ้าํศักดสิทิธทิไีหลมาจากมวยผมขององคพ์ระศวิะ
(แม่น ้าํนีไหลมาจากทรีาบสงูทเิบตเทอืกเขาหมิาลัยประเทศจนีและเนปาล) ใหท้กุทา่นไดล้อยกระทงแม่น ้าํคงคา ชมพธิบีชูาไฟมหาศวิะราตรี
และการเผาศพของชาวฮนิดทูสีบืทอดกันมาอย่างชา้นาน รวมทังเป็นสถานทคีนนับลา้นมุ่งหนา้มา เพอืชมพธิกีรรมรมิฝังแม่น ้าํคงคาอันศักดสิทิธิ
(พธิเีผาศพรมิแม่น ้าํคงคาของศาสนาฮนิด)ู

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสารนาถ 

นําทา่นสวดมนตไ์หวพ้ระนังสมาธทิ ีธมัเมกขสถูปป่าอสิปิตนมฤคทาวนั เป็นพทุธสงัเวชนียสถานแหง่ท ี3
สถานทแีสดงปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวัตนสตูร โปรดเบญจวัคคยีทั์งหา้ในสมัยพทุธกาล
เป็นสถานทสีงบและเป็นทชีมุนุมของเหลา่ฤษีนักบวชและนักพรตตา่งๆทมีาบําเพ็ญตบะและโยคะเพอืเขา้ถงึพรหมัน (ตามความเชอืของพรามหณ์)
ทําใหปั้จจวัคคยีท์ปีลกีตัวมาจากเจา้ชายสทิธัตถะมาบําเพ็ญตบะทนีี

จากนันนําทา่นชม เจาคนัธสีถูป เป็นสถานทซีงึพระพทุธองคท์รงพบกับปัญจวัคคยี ์ณ
สถานทแีหง่นีเมอืพระพทุธองคท์รงเสด็จมาถงึป่าอสิปิตนมฤคทายวันแลว้
ปัญจวัคคยีเ์มอืเห็นพระพทุธองคเ์สด็จมาแตไ่กลจงึทําสญัญากันวา่จะไม่ลกุรับจะไม่ตอ้นรับ แตเ่มอืพระองคเ์สด็จมาถงึตา่งก็ลมืสญัญานัน
สนิสถานททีพีระพทุธองคท์รงพบปัญจวัคคยีเ์มอืเสด็จมาถงึ ป่าอสิปิตนมฤคทายวันในปัจจบัุนอยู่หา่งจากสถานทแีสดงปฐมเทศนาไม่ไกลนัก
ประมาณกโิลเมตรเศษมกีารสรา้งพระสถูปเป็นเครืองระลกึวา่ทนีีเป็นสถานทซีงึพระพทุธองคท์รงพบกับปัญจวัคคยี ์เรียกวา่ เจาคนัธสีถูป
สนันษิฐานกันวา่สรา้งราวๆพทุธศักราช 1000 ชว่งราชวงศค์ปุตะ

นําทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑเ์มอืงสารนาถ มพีระพทุธรูปโบราณ ซงึน่าทงึและงดงามตามแบบฉบับของคนอนิเดยี อายุนับพันปี
ภายในตอ้งใชเ้ทคนคิพเิศษจงึมรีูปมาใหช้มกันไม่มากพอดเูป็นสงัเขปอย่างพระพทุธรูปปางปฐมเทศนา (รูปพระพทุธองคแ์รก)
เป็นพระพทุธรูปทสีรา้งขนึในสมัยคปุตะอายุประมาณปี พ.ศ. 800 - 1,200 ซงึยุคนันนับวา่เป็นยุคทมีคีวามเจรญิสงูสดุของพทุธศลิป์
พระพทุธรูปองคนี์ ถูกคน้พบทป่ีาอสิปิตนมฤคทายวัน ถอืกันวา่เป็นพทุธปฏมิาทงีดงามมาก
แตก่อ่นทอีนิเดยีมกีารประกวดพทุธปฏมิากันหากสง่พระพทุธรูปองคนี์เขา้ประกวดจะไดรั้บการคัดเลอืกวา่เป็นพทุธรูปทงีดงามทสีดุทกุครังไป
จงึตอ้งขอใหง้ดการสง่เขา้ประกวดเปิดโอกาสใหอ้งคอ์นืบา้ง จงึนับวา่พระพทุธรูปองคนี์น่าจะเป็นพระพทุธรูปทสีวยงามทสีดุในโลกองคห์นงึก็วา่ได ้

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ หอ้งอาหารในโรงแรม

บา่ย
ออกเดนิทางสู ่เมอืงคยา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชวัโมง) ใหท้กุทา่นพักผอ่นตามอัธยาศัย

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Bhodhagaya Regency Hotel ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี6
สนามบนิคยา - สนามบนิดอนเมอืง

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

08.00 น.
นําทา่นเดนิทางออกจากโรงแรมทพัีก ทําการเช็คเอา้ท ์ออกเดนิทางสู ่สนามบนิคยา

10.40 น.
ออกเดนิทางบนิลัดฟ้ากลับสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ Air Asia เทยีวบนิท ีFD123 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง 40 นาที
(**ไม่มบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)



14.50 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรอ์นิเดยี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี27 มถิุนายน 2562 เวลา 11:40 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรอ์นิเดยี

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• โปรแกรมทัวรน์จีะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจีํานวนผูเ้ดนิทางขนัต่าํ25ท่านรวมในคณะตามทกีาํหนดไวเ้ท่านันหากมจีํานวนผูเ้ดนิทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ทกีาํหนดไวบ้รษัิทฯขอสงวนสทิธใินการยกเลกิหรอืปรบัเปลยีนกาํหนดการเดนิทางในกรณทีมีผีูเ้ดนิทาง15-
19ท่านตอ้งเพมิเงนิท่านละ2,000บาท , กรณทีมีผีูเ้ดนิทาง20-24ท่านตอ้งเพมิเงนิท่านละ1,000บาท

• ในกรณทีที่านไมไ่ดร้บัผลการอนมุตัวิซีา่เขา้ประเทศอนิเดยี แบบ E-Visa ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ E-Visa
และเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมวซีา่เพมิเตมิเพอืดาํเนนิการขอวซีา่ใหมโ่ดยตรงกบัทางศนูยร์บัยนืวซีา่อนิเดยี ประจําประเทศไทย

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาและเงอืนไขตา่งๆโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทังนใีหข้นึอยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทฯเท่านันอกีทังขอ้สรปุและขอ้ตดัสนิใดๆของบรษัิทฯใหถ้อืเป็นขอ้ยตุสินิสดุสมบูรณ์

• บรษัิทฯและตวัแทนของบรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณข์อ้จํากดัดา้นภมูอิากาศและเวลาณวันทเีดนิทางจรงิทังนทีางบรษัิทฯจะยดึถอืและคาํนงึถงึความปลอดภยัรวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสาํคญั

• รายการทัวรน์เีป็นการท่องเทยีวแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จัดทําและดาํเนนิการโดยบรษัิทคูค่า้ (Partner)

• อตัราคา่บรกิารคดิคาํนวณจากอตัราแลกเปลยีนและราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบันบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนราคาคา่บรกิารในกรณทีมีกีารขนึราคาคา่ตวัเครอืงบนิคา่ประกนัภยัสายการบนิคา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัหรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาทหรอือตัราแลกเปลยีนไดป้รบัขนึในช่วงใกลว้ันทคีณะจะเดนิทาง

• ในระหวา่งการท่องเทยีวนหีากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นถอืวา่ท่านสละสทิธไิมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้

• หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทัวรต์วัเครอืงบนิขากลบัซงึยังไมไ่ดใ้ชไ้มส่ามารถนํามาขอคนืเงนิได ้

• คา่บรกิารทที่านชําระกบัทางบรษัิทฯเป็นการชําระแบบเหมาขาดและทางบรษัิทฯไดช้ําระใหก้บับรษัิทฯตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเช่นกนัดงันันหากท่านมเีหตอุนัใดททีําใหท้่านไมไ่ดท้่องเทยีวพรอ้มคณะตามรายการทรีะบุไวท้่านจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้

• กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทนหรอืหนว่ยงานทเีกยีวขอ้งจนมกีารยกเลกิลา่ชา้เปลยีนแปลงการบรกิารจากสายการบนิบรษัิทขนสง่หรอืหนว่ยงานทใีหบ้รกิารบรษัิทฯจะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนใหแ้ตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนันๆ

• มคัคเุทศกพ์นักงานและตวัแทนของบรษัิทฯไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆทังสนิแทนบรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯกาํกบัเท่านัน

• 

• บรษัิทฯรบัเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านันการเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวัตถปุระสงคแ์อบแฝงอนืๆเช่นการไปคา้แรงงานการคา้ประเวณกีารคา้มนษุยก์ารขนสง่สนิคา้หนภีาษีการขนยาเสพตดิการโจรกรรมการขนอาวธุสงครามการกอ่การรา้ยและอนืๆทเีขา้ขา่ยผดิกฏหมายผดิศลีธรรมอนัดบีรษัิทฯมไิดม้สีว่นรูเ้ห็นเกยีวขอ้งหรอืมสีว่นตอ้งรบัผดิชอบใดๆกบัการกระทําดงักลา่วทังสนิ

• หากผูเ้ดนิทางถกูเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนันๆปฏเิสธการเขา้ -
ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆกต็ามถอืเป็นเหตผุลซงึอยูน่อกเหนอือาํนาจและความรบัผดิชอบของบรษัิทฯทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบการคนืเงนิทังหมด

• ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณสว่นตวัและรบัผดิชอบตอ่การตดัสนิใจในการเลอืกซอืสนิคา้ตา่งๆในระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีวดว้ยตวัท่านเองบรษัิทฯจะไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆหากเกดิความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ทผีูเ้ดนิทางไดซ้อืระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีวนี

• ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบตอ่การจัดเกบ็และดแูลทรพัยส์นิสว่นตวัของมคีา่ตา่งๆอยา่งระมดัระวังบรษัิทฯจะไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆหากเกดิการสญูหายของทรพัยส์นิสว่นตวัของมคีา่ตา่งๆระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีว

• บรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบตอ่การสญูหายของทรพัยส์นิและสมัภาระระหวา่งการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิสายการบนิบรษัิทขนสง่โรงแรมหรอืการโจรกรรมแตจ่ะทําหนา้ทเีป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิภยัธรรมชาตกิารนัดหยดุงานการจลาจลการปฏวิัตริฐัประหารทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้มเช่นการเจ็บป่วยการถกูทํารา้ยการสญูหายความลา่ชา้หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบใดๆตอ่การไมเ่ป็นไปตามความคาดหวังและความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทางทเีกยีวขอ้งกบัสภาพธรรมชาตภิมูอิากาศฤดกูาลทัศนยีภาพวัฒนธรรมวถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทเีดนิทางไป

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิหากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจําตวัซงึไมไ่ดเ้กดิจากอบุัตเิหตใุนรายการท่องเทยีว(ซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยัซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิททัวร)์

• กรณใีชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าํเงนิ)เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทังสนิ

• กรณทีที่านตอ้งออกตวัภายในประเทศ เช่น (ตวัเครอืงบนิ,ตวัรถทัวร,์ตวัรถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั
เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ
โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณถีา้ท่านออกตวัภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลยีนเวลาบนิเพราะถอืวา่ท่านยอมรบัในเงอืนไขดงักลา่วแลว้

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่6เดอืนและบรษัิทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน
(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่6เดอืนบรษัิทฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได)้

อัตรานรีวม

• ตวัเครอืงบนิชันประหยัดระบุวันเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ

• ภาษีน ้าํมนัและภาษีตวัทุกชนดิ (สงวนสทิธเิกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง)

• ทพีกัโรงแรมตามรายการ 5 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว)

• อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธใินการสลบัมอืหรอืเปลยีนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์



• คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.

• คา่รถรบั - สง่สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่มคัคเุทศกผ์ูช้ํานาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัชวีติกรณอีบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาทและคา่รกัษาพยาบาลกรณอีบุัตเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิท่านละ
200,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์

อัตรานไีมร่วม

• ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%และภาษีมลูคา่เพมิ 7%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย,คา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาตคิา่ทําใบอนญุาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต(ิRe-Entry) หรอื คนตา่งดา้ว
(เป็นหนา้ทขีองผูเ้ดนิทางในการจัดทําเอง)

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบุเช่นคา่เครอืงดมืและคา่อาหารทสีงัเพมิเอง, คา่โทรศพัท ,์ คา่อาหารและเครอืงดมืสงัพเิศษนอกรายการคา่ซกัรดี,
คา่โทรศพัทท์างไกล, คา่อนิเตอรเ์น็ตฯลฯ

• คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุัตภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังทเีมอืงไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ

• คา่ปรบัสาํหรบัน ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางทเีกนิจากททีางสายการบนิกาํหนดไว2้0 กก.

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่อนิเดยีแบบ E-Visaและคา่วซีา่เนปาลคา่ทา่นละ 3,900 บาท (ชําระพรอ้มคา่มดัจาํทวัร)์

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ 1,800บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ทา่น (ชําระทสีนามบนิในวนัเดนิทาง)

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าํใจของทุกท่าน(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถแตไ่มบ่ังคบัทปิ)

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• กรณุาทําการจองกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วันทําการหรอืกอ่นหนา้นันโดยสง่แฟกซห์รอือเีมลลร์ายชอืและหนา้หนังสอืเดนิทางเพอืยันการจองทนัีง
พรอ้มชําระมดัจําท่านละ 10,000 บาท

• คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืบรษัิทฯจะขอเกบ็คา่ทัวรท์ังหมด15
วันกอ่นการเดนิทางมเิช่นนันบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางของท่านและการคนืเงนิทังหมดหรอืบางสว่นตามคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิคา่บรกิาร ไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขการใหบ้รกิารทไีดร้ะบุไวใ้นเอกสารฉบับนทีังหมดนแีลว้

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการดาํเนนิการยนืขอวซีา่ประเทศอนิเดยีแบบ E Visa ใหก้บัผูร้ว่มเดนิทางเท่านัน ยกเวน้แตผู่ร้ว่มเดนิทางมวีซีา่ปี

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง

• ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เช่นคา่ธรรมเนยีมวซีา่
ยกเวน้ในกรณวีันหยดุเทศกาล,วันหยดุนักขตัฤกษ์ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิมดัจําโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทังสนิ

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 วัน กอ่นการเดนิทาง หกัคา่มดัจําทัวร ์50%

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วันเกบ็คา่ใชจ้่าย100% ของราคาทัวรต์อ่ท่าน

• สาํหรบัผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยและทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ใหเ้มอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด

หลักฐานประกอบการยนืขอวซีา่ประเทศอนิเดยีสําหรับ-คนไทย
• หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรบัประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง
*กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสารบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบในกรณสีญูหาย*



• .รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2x2นวิ พนืหลงัสขีาวเท่านัน จํานวน 2ใบเป็นรปูทถีา่ยจากรา้นถา่ยรปูเท่านัน รปู (หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครอืงประดบั ,
ไมใ่สชุ่ดขา้ราชการหรอืเครอืงแบบใดๆ ไมเ่ป็นรปูสตกิเกอรร์วมถงึหา้มใชร้ปูทถีา่ยเองและปรนิทเ์อง)

• สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 2 ชุด ถา้เป็นเดก็อายตุ่าํกวา่ 15 ปี ใชส้าํเนาสตูบิัตรและบัตรประชาชน

• สําเนาทะเบยีนบา้น
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