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NT490
ทวัรอ์นิเดยี พทุธคยา กสุนิารา 4 สงัเวชนยีสถาน 6 วัน 5 คนื (FD)
ทัวรอ์นิเดยี , 6 วัน 5 คนื ,

Hotel Om Residency  , Nansc Hotel  , City Inn Hotel  , Bodhgaya Gautam Hotel

พทุธคยา - สถูปพทุธคยา - ตน้ศรมีหาโพธ ิ- เวสาล ี- วดัป่ามหาวนั - เสาหนิพระเจา้อโศกมหาราช
กุสนิารา - มหาปรนิพิพานสถูป - มกุฎพนัธเจดยี ์- สวนลมุพนิวีนั - วหิารมายาเทว ี- พาราณสี

ลอ่งเรอืแมน่้าํคงคา - สารนารถ - สถูปเจาคนัธ ี- ธรรมเมขสถูป - พพิธิภณัฑแ์หง่เมอืงสารนาถ  

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง) - พทุธคยา - สถูปพทุธคยา - ตน้ศรมีหาโพธิ

06.30 น.
คณะพรอ้มกันท ีสนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชนั 3 เคานเ์ตอร ์2 ประต ู1-2 เคานเ์ตอร์
สายการบนิแอรเ์อเชยี (Air Asia) โดยมเีจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้ับทา่น

08.20 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงคยา โดย สายการบนิแอรเ์อเชยี เทยีวบนิท ีFD122 ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 03.20 ชม. (มบีรกิารอาหารบนเครือง)

10.10 น.
ถงึ สนามบนิคยา เมอืงคยา ประเทศอนิเดยี (เวลาทอ้งถนิ ชา้กวา่ประเทศไทย 01.30 ชวัโมง)



และผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

เดนิทางสู ่เมอืงพทุธคยา (ใชเ้วลาประมาณ 45 นาท)ี สถานทเีชอืกันวา่เป็นทตีรัสรู ้ของพระพทุธเจา้ซงึคน้พบโดยนักโบราณคดชีาวอังกฤษ ชอื
เซอร ์อเลกซานเดอร ์คันนงิแฮม เมอืรอ้ยกวา่ปีกอ่นแลว้

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน

บา่ย
นําทา่นนมัสการ สถูปพทุธคยา ทรงศขิระทไีดรั้บการบรูณะใหม่ภายในประดษิฐานพระพทุธรูป “พระพทุธเมตตา” ปางมารวชิยั แลว้นํานมัสการ
ตน้ศรมีหาโพธ ิทไีดนํ้าพันธุม์าปลกูตรงทเีชอืกันวา่เป็นจดุทพีระพทุธเจา้ประทับนังบําเพ็ญเพยีรจนตรัสรูส้มโพธญิาณ 

นําชม สตัตมหาสถาน สถานทพีระพทุธเจา้เสวยวมิุตสิขุหลังจากตรัสรูแ้ลว้เจ็ดแหง่
แหง่ละสปัดาหร์อบๆพทุธคยาเพอืทบทวนความรูก้อ่นทจีะเสด็จออกสงัสอนผูค้น อันประกอบไปดว้ย
1.เสด็จประทับบนพระแทน่วัชรอาสน ์ใตต้น้ศรีมหาโพธพิรอ้มเสวยวมิุตตสิขุตลอด 7 วัน ในสปัดาหท์ ี1
2.เสด็จประทับ ณ อนมิสิเจดยี ์ทรงยืนจอ้งพระเนตรดตูน้ศรีมหาโพธ ิโดยมไิดก้ระพรบิพระเนตรตลอด 7 วัน ในสปัดาหท์ ี2
3.เสด็จประทับ ณ รัตนจงกรมเจดยี ์ทรงนมิติจงกรมขนึ แลว้เสด็จจงกรมเป็นเวลา 7 วัน ในสปัดาหท์ ี3
4.เสด็จประทับ ณ รัตนฆรเจดยี ์โดยเสด็จไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของตน้ศรีมหาโพธิ
และประทับนังขัดสมาธใินเรือนแกว้ซงึเทวดานริมติถวาย ทรงพจิารณาพระอภธิรรม 7 วัน ในสปัดาหท์ ี4
5.เสด็จไปประทับนังขัดสมาธใิตต้น้ไทร อชปาลนโิครธ ซงึเป็นทพัีกของคนเลยีงแกะ ในสปัดาหท์ ี5
6.เสด็จไปประทับนังขัดสมาธใิตต้น้จกิ มุจลนิทร ์ไปทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องตน้ศรีมหาโพธ ิในสปัดาหท์ ี6
7.เสด็จไปประทับใตต้น้เกด ราชายตนะ ประทับนังเสวยวมิุตสิขุตลอด 7 วัน 

นําทา่นชม พระมหาโพธเิจดยี ์อนุสรณ์สถานแหง่การตรัสรูข้องพระสมัมาสมัพทุธเจา้
ภายในประดษิฐานพระพทุธเมตตาพระพทุธรูปทรีอดจากการถูกทําลายจากพระเจา้ศศางกา พระพทุธ
รูปองคนี์เป็นพระพทุธรูปปางมารวชิยัแบบศลิปะปาละ เป็นทเีคารพศรัทธาของชาวพทุธทัวโลก

ชมศลิปะอนิเดยีสมัยพระเจา้อโศกอายุกวา่ 2,200 ปี ชม เสาพระเจา้อโศก
ททีรงใหส้รา้งเพอืประกาศศาสนาและถวายเป็นพทุธบชูาแกส่งัเวชนียสถาน 

ชม ประตโูทรณะ ทสีลักเรืองราวเกยีวกับพทุธประวัต ิแลว้ชมสถูปและภาพสลักอดตีพระพทุธเจา้ศลิปะสมัยปาละอายุราว 1,200 ปี
สมัยปาละเป็นชว่งทพีทุธศาสนารุ่งเรืองแผข่ยายอยู่ในอนิเดยีภาคเหนือโดยมศีนูยก์ลางอยู่ทมีหาวทิยาลัยนาลันทา
รัฐพหิารตามหลักฐานการบันทกึจดหมายเหตกุารณ์เดนิทางมาสบืทอดพทุธศาสนาของหลวงจนีเหยีนจัง (พระถังซมัจัง) และหลวงจนีอจีงิ
จากประเทศจนี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ โรงแรมทพัีก

ทพีกั
Bodhgaya Gautam Hotel หรือเทยีบเทา่ (เมอืงคยา)

วนัท ี2
พทุธคยา - เวสาล ี- วดัป่ามหาวนั - กุสนิารา

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก 

เดนิทางสู ่เมอืงเวสาล ี(ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 6 ชวัโมง)

นําทา่นชมเมอืงหลวงของอาณาจักรวัชช ีหนงึในสบิหกแคว้นของชมพทูวปีในสมัยโบราณ เมอืงนีมชีอืหลายชอืคอื ไพสาล ีไวสาลี
และเมอืงนีเป็นศนูยก์ลางการเผยแพร่พทุธศาสนาทสํีาคัญแหง่หนงึ
รวมทังเป็นทกํีาเนดิของพระมหาวรีะศาสดาของศาสนาเชนและทเีป็นตน้กําเนดิของการทําน ้าํมนตใ์นพทุธศาสนา
เนืองจากไดเ้กดิทพุกิขภัยรา้ยแรงทัวเมอืงเวสาลมีคีนตายมากมาย กษัตรยิล์จิฉวจีงึไดน้มินตใ์หพ้ระพทุธเจา้ไดม้าโปรดชาวเมอืง
พระพทุธเจา้จงึนําเหลา่ภกิษุ 500 รูป เดนิทางไปโปรดทเีมอืงไวสาล ีพรอ้มทังไดม้กีารประพรมน ้าํมนตทั์วทังเมอืง 

นําทา่นเทยีวชม วดัป่ามหาวนั ชมเสาอโศกทสีมบรูณ์ทสีดุและงดงามทสีดุของอนิเดยี เมอืงเวสาลมีคีวามสําคัญมาตังแตส่มัยกอ่นพทุธกาล



โดยเป็นเมอืงหลวงแหง่แควน้ทมีคีวามเจรญิรุ่งเรืองมากแควน้หนงึในบรรดา 16 แควน้ของชมพทูวปี
มกีารปกครองดว้ยระบบสามัคคธีรรมหรือคณาธปิไตย ทสีามารถเรียกไดว้า่เป็นการปกครองแบบประชาธปิไตยระบบหนงึ
คอืไม่มพีระมหากษัตรยิเ์ป็นประมุขทรงอํานาจสทิธขิาด มแีตผู่เ้ป็นประมุขแหง่รัฐซงึบรหิารงานโดยความเห็นชอบจากรัฐสภา
ซงึจะประกอบไปดว้ยเหลา่สมาชกิจากเจา้วงศต์า่ง  ๆซงึรวมเป็นคณะผูค้รองแควน้ ในคัมภรีพ์ระพทุธศาสนากลา่ววา่เจา้วงศต์า่ง  ๆมถีงึ 8 วงศ์
และในจํานวนนีวงศเ์จา้ลจิฉวแีหง่เวสาลแีละวงศเ์จา้วเิทหะแหง่เมอืงมถิลิาเป็นวงศท์มีอีทิธพิลทสีดุ
ในสมัยพทุธกาลพระพทุธเจา้เคยเสด็จมาทเีวสาลหีลายครัง แตล่ะครังจะทรงประทับทกีฏูาคารศาลาป่ามหาวันเป็นสว่นใหญ่
พระสตูรหลายพระสตูรเกดิขนึทเีมอืงแหง่นี และทกีฏูาคารศาลานีเองทเีป็นทีๆ  พระพทุธองคท์รงอนุญาตใหพ้ระนางมหาปชาบดโีคตมเีถรี
พระนา้นางของพระพทุธองค ์พรอ้มกับบรวิาร สามารถอุปสมบทเป็นภกิษุณีไดเ้ป็นครังแรกในโลก และในการเสด็จครังสดุทา้ยของพระพทุธองค์
พระองคไ์ดท้รงรับสวนมะม่วงของนางอัมพปาล ีนางคณกิาประจําเมอืงเวสาล ีซงึนางไดอุ้ทศิถวายเป็นอารามในพระพทุธศาสนา
พระพทุธองคไ์ดท้รงจําพรรษาสดุทา้ยทเีวฬุวคาม และไดท้รงปลงอายุสงัขารทปีาวาลเจดยี ์และเมอืหลังพทุธปรนิพิพานแลว้ได ้100 ปี
ไดม้กีารทําสงัคายนาครังท ี2 ณ วาลกิาราม ซงึทังหมดลว้นอยู่ในเมอืงเวสาลี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกุสนิารา (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 4-5 ชวัโมง) ซงึเป็นสถานทปีรนิพิพานของพระพทุธเจา้

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ

ทพีกั
Om Residency Hotel หรือเทยีบเทา่ (เมอืงกสุนิารา)

วนัท ี3
กุสนิารา - มหาปรนิพิพานสถูป - มกุฎพนัธเจดยี ์- ลมุพนิ(ีเนปาล)

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก 

นําทา่นชม สงัเวชนยี เมอืงกุสนิารา ในสมัยพทุธกาลเป็นเมอืงเอกหนงึในสองของแควน้มัลละ อยู่ตรงขา้มฝังแม่น ้าํคูก่ับเมอืงปาวา
เป็นทตัีงของสาลวโนทยานหรือป่าไมส้าละ ทพีระพทุธเจา้เสด็จดับขันธปรนิพิพานและเป็นสถานทถีวายพระเพลงิพระพทุธเจา้ “สาลวโนทาย”
สถานทเีสด็จดับขันธปรนิพิพาน มชีอืเรียกในทอ้งถนิวา่ มาถากนุวะระกาโกฏ (Matha-Kunwar-Ka-Kot) ซงึแปลวา่ ตําบลเจา้ชายสนิชพี
ปรากฏตามคัมภรีว์า่ เมอืงนีเคยเป็นทปีรนิพิพานของพระพทุธเจา้พระนามวา่ผสุสะ เป็นทเีกดิบําเพ็ญบารมขีองพระโพธสิตัวห์ลายครัง
เคยเป็นราชธานีนามวา่กสุาวดขีองพระเจา้มหาสทัุสสนจักรพรรด ินําทา่นนมัสการอนุสรณ์สถานทสํีาคัญคอื มหาปรนิพิพานสถูป
ซงึพระเจา้อโศกมหาราชสรา้งไวแ้ละบรรจพุระบรมสารีรกิธาตุ
วหิารปรนิพิพานซงึเป็นทปีระดษิฐานพระพทุธรูปปางปรนิพิพานอยู่ภายในและมซีากศาสนสถานโบราณโดยรอบมากมาย

จากนันนําทา่นนมัสการสถานทถีวายพระเพลงิพระพทุธเจา้ท ีมกุฎพนัธเจดยี ์แลว้นํานังสมาธทิวีหิารพระรูปพระพทุธไสยาสน์
มจีารกึกําหนดอายุเกา่แกก่วา่ 1,400 ปี แสดงตอนเสด็จปรนิพิพาน

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลมุพนิ ี(ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 4-5 ชวัโมง) ซงึเป็นสถานทปีระสตูขิองพระพทุธเจา้
*** โปรดเตรยีมหนงัสอืเดนิทางตดิตวัไว ้เพอืประทบัตราออกจากประเทศอนิเดยีเขา้สูป่ระเทศเนปาล ***

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ

ทพีกั
Nansc Hotel หรือเทยีบเทา่ (เมอืงลมุพนีิ)

วนัท ี4
สวนลมุพนิวีนั - เสาหนิพระเจา้อโศกมหาราช - วหิารมายาเทว ี- พาราณสี



เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก  

นําทา่นชม สงัเวชนยีสถาน สวนลมุพนิวีนั เป็นสถานทพีระนางสริมิหามายาประสตูเิจา้ชายสทิธัตถะกมุาร เมอืวันศกุร ์วันเพ็ญเดอืน 6 ปีจอ
กอ่นพทุธศักราช 80 ปี ซงึภายในบรเิวณมวีหิารมหามายา สระโบกขรณี และเสาพระเจา้อโศกทมีขีนาดความสงู 22 ฟตุ 4
นวิและมขีอ้ความจารกึเป็นหลักฐานวา่ “ณ ทนีีคอื สถานทปีระสตูขิองเจา้ชายสทิธัตถะ และพระเจา้อโศกเสด็จมาบชูาในปีท ี20
แหง่รัชกาลของพระองค”์ (ประมาณพทุธศตวรรษท ี3 ) ปัจจบัุนลมุพนีิวันไดรั้บการบรูณะและมถีาวรวัตถุสําคัญทชีาวพทุธนยิมไปสกัการะ คอื
“เสาหนิพระเจา้อโศกมหาราช” ทรีะบวุา่สถานทนีีเป็นสถานทปีระสตูขิองเจา้ชายสทิธัตถะ นอกจากนียังม ี“วหิารมายาเทว”ี
ภายในประดษิฐานภาพหนิแกะสลักพระรูปพระนางสริมิหามายาประสตูพิระราชโอรส โดยเป็นวหิารเกา่มอีายุร่วมสมัยกับเสาหนิพระเจา้อโศก
ปัจจบัุนทางการเนปาลไดส้รา้งวหิารใหม่ทับวหิารมายาเทวหีลังเกา่ และไดข้ดุคน้พบศลิาจารกึรูปคลา้ยรอยเทา้
สนันษิฐานวา่เป็นจารกึรอยเทา้กา้วทเีจ็ดของเจา้ชายสทิธัตถะททีรงดําเนนิไดเ้จ็ดกา้วในวันประสตู ิปัจจบัุนลมุพนีิวันอยู่ในเขตประเทศเนปาล
ตดิชายแดนประเทศอนิเดยีทางเหนือเมอืงโคราฆปรุะ หา่งจากเมอืงตเิลาราโกต (หรือ นครกบลิพัสดุ)์ ทางทศิตะวันออก 11 กโิลเมตร
และหา่งจากสทิธารถนคร (หรือนครเทวทหะ) ทางทศิตะวันตก๑๑กโิลเมตร
ซงึถูกตอ้งตามตําราพระพทุธศาสนาทกีลา่ววา่ลมุพนีิวันสถานทปีระสตูตัิงอยู่ระหวา่งเมอืงกบลิพัสดุแ์ละเมอืงเทวทหะ
ปัจจบัุนลมุพนีิวันมเีนือทปีระมาณ 2,000 ไร่ ทางการเรียกสถานทนีีวา่ รุมมนิเด มสีภาพเป็นชนบท
มผีูอ้าศัยอยู่ไม่มากมสีงิปลกูสรา้งเป็นพทุธสถานเพยีงเล็กนอ้ย แตม่วัีดพทุธอยู่ในบรเิวณนีหลายวัด รวมทังวัดไทยลมุพนีิ
ลมุพนีิวันไดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกประเภทมรดกทางวัฒนธรรมตังแตปี่ พ.ศ.2540

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน

บา่ย
นําเดนิทางสู ่เมอืงพาราณส ี(ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 6-7 ชวัโมง) สถานทแีสดงปฐมเทศนา ดนิแดนแหง่การแสวงบญุชําระบาป
มรดกโลกทมีชีวีติสพัีนปีของอนิเดยีและเป็นเมอืงหลวงแควน้กาส ีมแีม่น ้าํคงคาอันศักดสิทิธไิหลผา่น มปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 4,000 ปี
จัดเป็นเมอืงสทุธาวาสทสีถติแหง่ศวิเทพและถอืวา่เป็นเมอืงอมตะของอนิเดยี เป็นทแีสวงบญุทังของชาวฮนิดแูละชาวพทุธทัวโลก

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ

ทพีกั
City Inn Hotel หรือเทยีบเทา่ (เมอืงพาราณส)ี

วนัท ี5
ลอ่งเรอืแมน่้าํคงคา - สารนารถ - สถูปเจาคนัธ ี- ธรรมเมขสถูป - พพิธิภณัฑแ์หง่เมอืงสารนาถ - พทุธคยา

05.00 น.
นําทา่น ลอ่งเรอืแมน่้าํคงคา สมัผัสกับความหลากหลายของผูค้นและทแีม่น ้าํคงคาทชีาวฮนิดเูชอืวา่เป็นสถานทศัีกดสิทิธ ิเนืองจากเป็นจดุทตีุม้หู
ของพระศวิะตกอยู่ใตแ้ม่น ้าํแหง่นี ในทางพทุธศาสนาเองเชอืกันวา่เป็นสถานทไีดนํ้าพระอัฐขิองพระพทุธเจา้มาลอยอังคารทแีม่น ้าํแหง่นีดว้ย 

นําทา่น ถวายกระทง เพอืเป็นพทุธบชูา ณ ทนีีเอง ทา่นจะไดส้มัผัสวถิชีวีติของชาวฮนิดซูงึจะมาอาบน ้าํ
ดมืน ้าํรวมทังทา่น ้าํทนีีจะมพีธิเีผาศพในชว่งเชา้ตรู่กอ่นพระอาทติยข์นึ 

จากนันนําทา่นเดนิทางกลับโรงแรม

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก  

นําทา่นชม สงัเวชนยีสถาน เมอืงสารนารถ สถานทแีสดงปฐมเทศนา นมัสการสถูปเจาคันธี
สถานทพีระพทุธเจา้พบปัจจัคคอีกีครังหลังจากตรัสรูแ้ลว้ 

นํานมัสการ ธรรมเมขสถูป
ทเีชอืกันวา่เป็นสถานทพีระพทุธเจา้ทรงแสดงปฐมเทศนาหัวขอ้ธรรมจักกัปปวัตตนสตูรทําใหพ้ระโกณฑัญญะบรรลโุสดาบันพระพทุธศาสนาจงึมพีระรัตนตรัยครบ
๓ ประการ
แลว้นําชมวหิารมูลคันธกฏุหิลังใหม่ภายในประดษิฐานพระพทุธรูปปางปฐมเทศนาเลยีนแบบคปุตะและจติรกรรมฝาผนังเลา่เรืองพทุธประวัตฝีิมอืชา่งชาวญปีุ่ น

แลว้นําทา่นชม พพิธิภณัฑแ์หง่เมอืงสารนาถ ชมหัวเสาพระเจา้อโศก



ทําเป็นรูปสงิหบ์างทา่นอธบิายวา่เป็นสญัลักษณ์ของศากยสงิหพ์ระราชวงศข์องพระพทุธเจา้ เสามฐีานบัวคว่าํ
มบัีลลังกส์เีหลยีมรอบสลักเป็นรูปธรรมจักรและรูปชา้ง มา้ สงิหแ์ละโค แลว้นําชมโบราณวัตถุทขีดุคน้พบในบรเิวณเมอืงสารนาถและเมอืงใกลเ้คยีง
อาทเิชน่ พระพทุธรูปศลิปะแบบคันธาระ แบบมถุรา แบบคปุตะ และ แบบปาละ ฯลฯ แลว้นําชมโบราณวัตถุชนิเอกของพพิธิภัณฑ์
พระพทุธรูปแบบคปุตะปางปฐมเทศนา ทคีน้พบบรเิวณใกล ้ๆ กับ มูลคันธกฎุ ีสถานทจํีาพรรษาของพระพทุธเจา้
“อนงึศลิปะคปุตะไดรั้บการยกย่องวา่มคีวามงดงามและสมบรูณ์แบบทสีดุในศลิปะอนิเดยีทังมวลและเมอืงสารนาถยังเป็นศนูยก์ลางของโรงเรียนสกลุชา่งคปุตะ
ทอีายุเกา่แกถ่งึ 1,400 ปีมาแลว้

เทยีง
รับประทานอาหารกลาง

บา่ย
นําทา่นเดนิทางกลับไปยัง เมอืงพทุธคยา (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 5-6 ชวัโมง)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ

ทพีกั
Bodhgaya Gautam Hotel หรือเทยีบเทา่ (เมอืงคยา)

วนัท ี6
พทุธคยา - กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง)

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก  

ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิพทุธคยา

10.40 น.
ออกเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบนิแอรเ์อเชยี (Air Asia) เทยีวบนิท ีFD123 ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 02.40
ชวัโมง (มบีรกิารอาหารบนเครือง)

14.50 น.
ถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรอ์นิเดยี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี16 กันยายน 2562 เวลา 12:19 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรอ์นิเดยี

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั ชันประหยัด

• คา่โรงแรมทพีกัตามรายการทรีะบุ (สองท่านตอ่หนงึหอ้ง)

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ

• คา่อาหารและเครอืงดมืตามรายการทรีะบุ

• คา่รถรบัสง่และระหวา่งนําเทยีวตามรายการทรีะบุ

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท
ตามเงอืนไขของกรมธรรม์

• ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิกบัทางเจา้หนา้ทบีรษัิทได ้**
• เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

• เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี

• [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี

• [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]

• รวมภาษีสนามบนิทุกแหง่ + ภาษีน ้าํมนั

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• กระเป๋าเดนิทาง

• ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%และภาษีมลูคา่เพมิ 7%

• คา่ธรรมเนยีมการยนืขอวซีา่อนิเดยีแบบออนไลน ์5 วนัทําการ ทา่นละ 3,000 บาท

• กระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบเท่านัน ในกรณทีนี ้าํหนักเกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนด 20 กโิลกรมั/ท่าน 1 สว่นเกนิน ้าํหนักตามสายการบนิกาํหนด

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เช่น คา่เครอืงดมื, คา่อาหารทสีงัเพมิเอง, คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดีฯลฯ

• คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ทําใบอนญุาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว

• คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถ รวม 1,800 บาท /ทา่น/ทรปิ

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ท่านขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครงั
เพอืเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทังไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษัิทไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ

• การชําระคา่บรกิาร
• กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 10,000 บาท

• กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง



• การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมดัจํา
• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา้ใชจ้่ายทังหมด

• ยกเวน้กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทพีกัโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้
รวมถงึเทยีวบนิพเิศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ังหมดเนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

• คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ท่านออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทัวร)์

• คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ท่านขนึไปออกเดนิทาง (มหีวัหนา้หวัหนา้ทัวร)์

• คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง

หมายเหตุ

• บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบใดๆ เหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิเหตกุารณไ์มส่งบทางการเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน,
การกอ่การจลาจล, อบุัตเิหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อนืๆ เป็นตน้

• หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธแิละจะไมร่บัผดิชอบคา่บรกิารทที่านไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื
การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองทนัีงบนเครอืง และโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย
แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

• ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิตามสถานการณด์งักลา่ว

• กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนันๆ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ
กาํกบัเท่านัน

• หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ
จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครงั มเิช่นนันทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทังสนิ

สําหรับผูท้มีคีวามประสงคต์อ้งการขอยนืวซีา่อนิเดยีแบบออนไลน์

เอกสารในการยนืวซีา่อนิเดยีสําหรบัผูท้ถีอืพาสสปอรต์ไทย
• หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรบัประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง
*กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสารบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบในกรณสีญูหาย*

• รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2x2 นวิ พนืหลงัสขีาวเท่านัน จํานวน 1 ใบ เป็นรปูทถีา่ยจากรา้นถา่ยรปูเท่านัน รปู (หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครอืงประดบั ,
ไมใ่สชุ่ดขา้ราชการหรอืเครอืงแบบใดๆ ไมเ่ป็นรปูสตกิเกอรร์วมถงึหา้มใชร้ปูทถีา่ยเองและปรนิทเ์อง)

• แบบฟอรม์

*** เอกสารการยนืขอวซีา่อนิเดยีแบบออนไลน ์สามารถรองรบัไฟลน์ามสกลุ JPG, PNG, PDF ขนาดไฟลไ์มเ่กนิ 2MB!! สว่นไฟล  ์WORD / EXCEL /
TIFF / TIF ไมร่องรบั กรณุาแปลงเป็น PDF กอ่นได ้ขอ้ความหรอืเนอืหาตอ้งครบถว้นและมคีวามชดัเจนเทา่นนั ***



สําหรับผูท้มีคีวามประสงคต์อ้งการขอยนืวซีา่เนปาล

เอกสารในการยนืวซีา่เนปาลสาํหรบัผูท้ถีอืพาสสปอรต์ไทย
• หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรบัประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง
*กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสารบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบในกรณสีญูหาย*

• รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2x2 นวิ พนืหลงัสขีาวเท่านัน จํานวน 1 ใบ เป็นรปูทถีา่ยจากรา้นถา่ยรปูเท่านัน รปู (หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครอืงประดบั ,
ไมใ่สชุ่ดขา้ราชการหรอืเครอืงแบบใดๆ ไมเ่ป็นรปูสตกิเกอรร์วมถงึหา้มใชร้ปูทถีา่ยเองและปรนิทเ์อง)

• แบบฟอรม์

*** เอกสารในการยนืวซีา่เนปาลตอ้งใชเ้อกสารเป็นตวัจรงิเทา่นนั ***
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