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 สักการะพทุธสถาน 4 สังเวชนียสถาน   
แสวงบุญ อนิเดยี – เนปาล 8วนั 7คืน 

นมัสการ...สถานที ่ประสูต ิตรัสรู้ ปรินิพพาน ปฐมเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ นโยบายรักษาความปลอดภยัของท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ไม่อนุญาต ใหผู้โ้ดยสารน าสัมภาระ หลายอยา่ง
ใส่ในกระเป๋าลาก หรือกระเป๋าถือ ติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน อาทิ มีด ไมขี้ดไฟ กรรไกรตดัเล็บ ของมีคม สเปรย ์น ้าด่ืม 
เหลา้ อาหารกระป๋องของเหลวในบรรจุภณัฑข์นาดเกิน 100 มล. ทุกชนิด หากเจา้หนา้ท่ี ท่ีจุดเอก็ซเรยก่์อนข้ึน
เคร่ืองตรวจพบ จะถูกยดึไวท่ี้สนามบินทนัที 
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วนัแรก   กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองคยา (พุทธคยา) – เมืองราชคฤห์ 

05.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมืองอาคารผูโ้ดยสารขาออก อาคาร 1 ช้ัน 3  เคาน์เตอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย 
ประตู 4  โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

08.20น. ออกเดินทางสู่ เมืองพุทธคยา ประทศอินเดีย โดยเทีย่วบินที่ FD122  (มีบริการอาหารบนเคร่ือง)  

 
10.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสนามบิน เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย ผา่นพธีิตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ (เวลา

ท้องถิ่นของประเทศอนิเดียช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 1.30 ช่ัวโมง ) 

 
เทีย่ง (11.00)  ถวายภัตตาหารเพล / บริการอาหาร ณ ห้องอาหาร  
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จากนั้น เดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ เมืองหลวงแห่งแควน้มคธ เป็นเมืองท่ีมีภูเขาใหญ่ 5 ลูกลอ้มรอบ มีช่ือเรียกอีกอยา่งวา่ 
เบญจคีรีนครจากนั้นเดินทางสู่ เขาคิชฌกูฏ (Girdhkut Cave) เป็นเมืองหลกัพระพุทธศาสนา โดยพระพุทธเจา้เสด็จ 
โปรดพระเจา้พิมพิสาร ผูค้รองนครเป็นเมืองท่ีมีประวติัความเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนามากท่ีสุดสถานท่ีท่ีเก่ียว 
ขอ้งกบัพระพุทธเจา้และพระสาวกยงัปรากฏอยูม่ากมาย เช่น พระคนัธกุฎีบนยอดเขาคิชฌกูฏ วดัเวฬุวนัซ่ึงเป็นวดั
แห่งแรกในพระพุทธศาสนา ถ ้าสุกรขาตาท่ีพระสารีบุตรไดบ้รรลุธรรม ถ ้าสัตบรรณคูหาท่ีท าสังคายนาคร้ังแรก  

 
จากนั้น น าท่านชม มหาวทิยาลยันาลนัทา มหาวทิยาลยัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เป็นศูนยก์ารศึกษาพระสงฆใ์นสมยัพุทธกาล 

ต่อมาในปี พ.ศ.1742 กองทพัมุสลิมเติรกส์ไดย้กทพัมารุกรานรบชนะกษตัริยแ์ห่งชมพูทวปีฝ่ายเหนือ กองทพั 

 

 

 

 

 

 

มุสลิมเติรกส์ไดเ้ผาผลาญท าลายวดั และปูชนียสถานในพุทธศาสนาลงแทบทั้งหมด และสังหารผูท่ี้ไม่ยอมเปล่ียน

ศาสนา นาลนัทามหาวหิารก็ถูกเผาผลาญท าลายลงในช่วงระยะเวลานั้น วา่กนัวา่ไฟท่ีลุกโชนเผานาลนัทานานถึง 3 

เดือนกวา่จะเผานาลนัทาไดห้มด  

จากนั้น น าท่าน กราบสักการะหลวงพ่อองค์ด า หรือ หลวงพ่อส าเร็จศักดิ์ ซ่ึงชาวอินเดียเรียกท่านวา่ หลวงพอ่อว้นหรือ

หลวงพอ่น ้ามนัศกัด์ิสิทธิ ซ่ึงชาวอินเดียเคยน าน ้ามนัจากองคพ์ระใชน้วดตามร่างกายท่ีเจบ็แลว้อาการเจบ็ป่วยนั้น

ค่อยๆทุเลาหายไป  
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19.00 น.    ถวายน า้ปานะ /  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ทีพ่กั   THE RAJGIR RESIDENCY หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสอง     ราชคฤห์ - ไวสาลี   

เช้า (06.00) ถวายภัตตาหารเช้า / บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองไวสาล ี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3-4 ช.ม. / ระยะทาง 155 ก.ม.) เมืองหลวงของอาณาจกัร

วชัชี หน่ึงใน 16 แควน้ของชมพูทวปี ในสมยัพุทธกาลเคยเป็นศูนยก์ลางการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาท่ีส าคญั พระ
พุทธองคเ์สด็จเยีย่มท่ีไวสาลีคร้ังแรกในพรรษาท่ี 5 ชมกูฏาคารศาลาวดัป่ามหาวนั อารามท่ีกษตัริยลิ์จฉวสีร้างถวาย
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ตั้งอยูใ่นป่ามหาวนัทางเหนือของอาณาจกัรวชัชีในป่าหิมาลยัและพระพุทธองคท์รงประทบั
อยูใ่นพรรษาท่ี 5 

เทีย่ง (11.00)  ถวายภัตตาหารเพล / บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้น น าคณะชม เสาอโศก ท่ีมีรูปสิงห์อยูใ่นลกัษณะนัง่หนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออกท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด ปัจจุบนัเหลือเพียง

ซากโบราณสถานท่ีประกอบไปดว้ยสังฆาราม ห้องพกั หอ้งประชุม ชม ปาวาลเจดีย์ สถานท่ีพระยามารไดเ้ขา้มา
กราบทูลขอใหพ้ระองคเ์สด็จปรินิพพานสถานท่ีพระพุทธองคท์รงปลงอายสุังขาร พุทธวาจาในวนัปลงอายสุังขาร 
“สังขารทั้งหลายมีความเส่ือมเป็นธรรมดา ขอท่านทั้งหลายจงยงัความไม่ประมาทใหถึ้งพร้อมเถิด ชนเหล่าใดทั้ง
เด็กทั้งผูใ้หญ่ ทั้งพาล ทั้งบณัฑิต ทั้งมัง่มี ทั้งขดัสน ลว้นมีความตายเป็นเบ้ืองหนา้”  

 
19.00 น.    ถวายน า้ปานะ /  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ทีพ่กั   THE VAISHALI RESIDENCY หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีสาม      ไวสาลี – กสิุนารา – ลุมพินี (เนปาล)  

เช้า (06.00) ถวายภัตตาหารเช้า / บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากนั้น น าคณะออกเดินทางสู่ เมืองกุสินารา (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5-6 ช.ม. / ระยะทาง 180 ก.ม.) นครแห่งมหา

ปรินิพพาน เคยเป็นเมืองหลวงของแควน้มลัละ 1 ในอาณาจกัรแห่งมหาชนบท 16 แควน้ของอินเดียส่วนเหนือ เป็น
สถานท่ีปรินิพพาน สถานท่ีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ สถานท่ีแจกพระบรมสารีริกธาตุ ฐานแห่งแสงสวา่งทาง
ศรัทธาและปัญญาท่ีมัน่คง ณ สาลวโนทยาน เม่ือท่านมายงัสถานท่ีแห่งน้ีแลว้จะรู้สึกสลดใจในการจากไปของพุทธ
บิดาแห่งชาวพุทธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง (11.00)  ถวายภัตตาหารเพล / บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้น น าคณะเดินทางสู่ เมืองลุมพินี (Lumbini) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ช.ม. / ระยะทาง 175 ก.ม.) เป็นพุทธ

สังเวชนียสถานท่ีส าคญัแห่งท่ี 1 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานท่ีประสูติของเจา้ชายสิทธตัถะ ผูซ่ึ้ง
ต่อมาตรัสรู้เป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา้ ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอไภรวา แควน้อูธ ประเทศเนปาล เป็นพุทธสังเวช
นียสถาน 4 ต าบลเพียงแห่งเดียวท่ีอยูน่อกประเทศอินเดีย 

*** ทุกท่านกรุณาเตรียมเล่มหนงัสือเดินทางเพื่อผา่นด่านตรวจหนงัสือเดินทางท่ีชายแดนประเทศอินเดียและเนปาล*** 
19.00 น.    ถวายน า้ปานะ /  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ทีพ่กั   THE RED SUN RESORT หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีส่ี      ลุมพินี (เนปาล) – สาวตัถี  

เช้า (06.00) ถวายภัตตาหารเช้า / บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากนั้น น าท่านชม มหาสังฆารามอนุสรณ์ สถานท่ีประสูติของพระพุทธองค ์น าท่านสวดมนต ์นัง่สมาธิ ท่ีสวนลุมพินี ชม

มายาเทววีหิาร ภายในมีรูปพระนางสิริมหามายาเทวีแกะสลกัดว้ยหินเป็นรูปพระพุทธมารดายนืประทบัเหน่ียวก่ิง
สาละอยูพ่ร้อมกบัพระสนม และขา้งหนา้เป็นรูปเจา้ฟ้าชายสิทธตัถะกุมารก าลงักา้วพระบาทไปบนดอกบวั ชม สระ
สรงสนานธารโบกขรณี  ชมเสาศิลาจารึกท่ีพระเจา้อโศกมหาราชปักไวต้รงท่ีประสูติของพระสิทธตัถราชกุมาร 
โดยมีอกัษรพรหมีจารึกไว ้ ชมวตัถุสถานเสนาสนะสงฆแ์ละเจดีย ์ สถานท่ีผูเ้ล่ือมใสศรัทธาไดส้ร้างไว ้ เป็นพุทธ
บูชาตลอดมาไม่ขาดสายตั้งแต่โบราณกาล   

 
เทีย่ง (11.00)  ถวายภัตตาหารเพล / บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองสาวตัถี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6-7 ช.ม. / ระยะทาง 235 ก.ม.) ในสมยัพุทธกาล เป็นเมือง

หลวงของแควน้โกศล 1 ใน 16 แควน้ เป็นเมืองท่ีใหญ่พอกบัเมืองราชคฤห์ และพาราณสี เป็นเมืองศูนยก์ลางการคา้
ขายและเป็นเมืองท่ีพระพุทธเจา้ประทบันานท่ีสุดถึง 25 พรรษา รวมทั้งเป็นเมืองท่ีพระพุทธศาสนามัน่คงท่ีสุด 
ปัจจุบนัเมืองน้ีเหลือเพียงซากโบราณสถาน ชมวถีิชีวิตชนบทของประเทศอินเดียระหวา่งเดินทาง 

19.00 น.    ถวายน า้ปานะ /  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ทีพ่กั   THE SRAYASTI RESIDENCY หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีหา้      สาวตัถี – พาราณสี  

เช้า (06.00) ถวายภัตตาหารเช้า / บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากนั้น น าท่านชมเชตวนัวิหารเป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดและเป็นวดัท่ีพระพุทธเจา้รวมทั้งพระอรหนัตไ์ดจ้  าพรรษาอยูน่านท่ีสุด

ถึง 19 พรรษา สร้างโดยอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐีเป็นชาวเมืองสาวตัถีไปคา้ขายท่ีเมืองราชคฤห์ไดพ้บพระบรม
ศาสดาท่ีสีตะวนัเกิดความเล่ือมใสศรัทธาในพุทธธรรม เม่ือกลบัมาจึงไปขอซ้ือป่าไมข้องเจา้เชตเพื่อสร้างอาราม
ถวาย กล่าวกนัวา่ตอ้งขนเงินมาปูพื้นท่ีใหเ้ตม็สวนจึงจะซ้ือท่ีดินมาสร้างวดัถวายแด่พระพุทธเจา้ไดเ้พราะในสมยั
นั้นดินแดนทุกแห่งเป็นของผูท่ี้นบัถือศาสนาพราหมณ์ น าท่านกราบสักการะตน้โพธ์ิพระอานนทซ่ึ์งถือวา่อายกุวา่ 
2500 ปีซ่ึงเป็นอายยุาวนานท่ีสุดในโลกร่วมกบัตน้โพธ์ิท่ีเมืองอนุราธปุระประเทศศรีลงักาสักการะมูลคนัธกุฏีของ
พระพุทธเจา้ กุฎิพระโมคคลัลา กุฎิพระสารีบุตร กุฎิพระสิวลี กุฎิพระอานนท ์และสถูปท่ีบรรจุสารีริกธาตุของพระ
อรหนัต ์ ชมบ่อน ้าท่ีพระพุทธเจา้ใชเ้ป็นท่ีสรงน ้าตลอดระยะเวลาท่ีจ าพรรษาอยู ่ ชมบา้นอนาถบิณฑิกเศรษฐีเศรษฐี
องคมนตรีท่ีปรึกษาเศรษฐกิจของพระเจา้ปเสนทิโกศล ชมบา้นปุโรหิตบิดาขององคุลีมา, เนินดินท่ีพระพุทธเจา้
แสดงยมกปาฏิหาริย ์

 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง (11.00)  ถวายภัตตาหารเพล / บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้น เดินทางสู่ เมืองพาราณสี (ใชเ้วลาในการเดินทาง 7-8 ช.ม. / ระยะทาง 330 ก.ม.) เป็นเมืองท่ีมีประวติัความเป็นมา

ยาวนานกวา่ 4,000 ปี เป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศอินเดียและยงัจดัเป็นเมืองท่ีมีผูอ้ยูอ่าศยัต่อเน่ืองยาวนาน
ท่ีสุดในประวติัศาสตร์โลกอีกดว้ย 

19.00 น.    ถวายน า้ปานะ /  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ทีพ่กั   THE AMAYA RESIDENCY หรือเทียบเท่า 

 
 
 

mailto:booking@travelwizus.com
http://www.travelwizus.com/


 

 

บรษัิท แทรเวล วซิ อสั (ประเทศไทย) จ ำกดั 10/119 อำคำรเทรนดี ้ชัน้10, หอ้ง 1004H, ซ.สขุมุวทิ13, คลองเตยเหนอื, กรงุเทพฯ 10110      

โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที ่11/09342 

 

วนัท่ีหก      พาราณสี – พุทธคยา  

05.00 น.  น าคณะเดินทางไปยงั ริมแม่น ้าคงคา เพื่อชมวถีิชีวิตริมฝ่ังแม่น ้าและล่องเรือในแม่น ้าคงคาซ่ึงชาวฮินดู เช่ือวา่เป็น
แม่น ้าศกัด์ิสิทธ์ิเพราะไหลมาจากภูเขาไกรลาศ (Mt.Kailash) บนสรวงสวรรค ์(ตามสภาพภูมิศาสตร์ แม่น ้าน้ีไหล
มาจากเทือกเขาหิมาลยั ท่ีราบสูงทิเบต) ชมพิธีการอาบน ้าลา้งบาปของชาวฮินดูริมฝ่ังแม่น ้าคงคา และพิธีการเผาศพ 
ซ่ึงมีมานานกวา่ 4,000 ปี โดยกองไฟท่ีเผาศพไม่เคยดบัมอด 

 
 
 
 
 
 
 
เช้า (06.00) ถวายภัตตาหารเช้า / บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองสารนาท  น าคณะถวายผา้ป่า ณ วดัไทยสารนาถ ชม สถูปเจาคนัธี ซ่ึงสร้างเป็นอนุสรณ์

ท่ีปัญจวคัคียไ์ดพ้บกบัพระพุทธเจา้เป็นคร้ังแรก ชม ธรรมราชิกสถูป เป็นสถูปท่ีเคยเป็นท่ีประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุมาก่อน ชม มูลคนัธกุฏี สถานท่ีพระพุทธเจา้ประทบัจ าพรรษาแรกและพรรษาท่ี12 ชม ยสเจดีย ์สถานท่ี
ซ่ึงพระพุทธองคท์รงแสดงธรรมใหก้บัยสกุลบุตร น าท่านสวดมนต ์ นัง่สมาธิ ท่ี ธมัเมกขสถูป ป่าอิสิปตน
มฤคทายวนัสถานท่ีแสดงปฐมเทศนา ธรรมจกักปัปวตันสูตรโปรดเบญจวคัคียท์ั้งหา้ ชมพิพิธภณัฑส์ารนาถ จดั
แสดงและรักษาโบราณวตัถุท่ีขดุคน้ไดใ้นบริเวณสารนาถเช่นพระพุทธรูป พระโพธิสัตว ์ เทวรูป เคร่ืองใชส้อยใน
ยคุนั้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปฏิมากรรมท่ีเป็นเลิศคือพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาท่ีงดงามยิง่นกั สิงห์อนัเป็นตรา
ราชการแผน่ดินของอินเดีย 
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เทีย่ง (11.00)  ถวายภัตตาหารเพล / บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้น น าท่านสู่ เมืองพุทธคยา (ใชเ้วลาในการเดินทาง 6-7 ช.ม. / ระยะทาง 255 ก.ม.) นมสัการพระมหาเจดียพ์ุทธคยา 

สถานท่ีตรัสรู้ขององคพ์ระสัมมาสัมพุทธเจา้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตและครอบครัว....นบัเป็นพุทธสังเวช

นียสถานท่ีส าคญัท่ีสุดและเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของชาวพุทธทัว่โลก 

19.00 น.    ถวายน า้ปานะ /  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

พกัท่ี  SIDDHARTHA INTERNATIONAL HOTEL หรือเท่ียบเท่า  

วนัท่ีเจด็      พาราณสี – พุทธคยา  

เช้า (06.00) ถวายภัตตาหารเช้า / บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธ์ิ (Mahabodhi Temple) ท่ีเป็นจุดก าเนิดของศาสนาพุทธ เพราะเป็น

สถานท่ีท่ีเจา้ชายสิทธตัถะ ไดต้รัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีน่ีเป็นเวลา 2,500 กวา่ปี
มาแลว้ เม่ือพระพุทธองคไ์ดต้รัสรู้แลว้ พระองคก์็ไดป้ระทบัอยู่ ณ พุทธคยา เพื่อเสวยวิมุตติสุข (ความสุขอนัเกิด
จากความหลุดพน้) อยู่ 7 สัปดาห์ โดยมี ตน้พระศรีมหาโพธ์ิ เป็นตน้ไมแ้ห่งการตรัสรู้ มีทั้งหมด 4 ตน้ นบัเป็น
อนุสรณ์สถานอันทรงคุณค่าและสถานท่ีแห่งน้ียงัได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทาง
วฒันธรรม ขององคก์ารยเูนสโกอีกดว้ย 

 
เทีย่ง (11.00)  ถวายภัตตาหารเพล / บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้น น าทุกท่านไปยงั บ้านนางสุชาดา ธิดากุฎุมพี แห่งต าบลอุรุเวลาเสนานิคม ผูถ้วายขา้วมธุปายาส อนัประณีตแด่พระ

มหาบุรุษก่อนการตรัสรู้ อยูห่่างจากฝ่ังแม่น ้าเนรัญชราประมาณ 200 เมตร 
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จากนั้น ชม วัดญี่ปุ่น...มีพ่อองค์โตไดบุสซึ และพระอรหันต์ที่วัดญี่ปุ่น องคพ์ระพุทธรูปสร้างจากหินทรายแดงองคสู์งใหญ่
ท่ีสุดในอินเดียสูงถึง 80 ฟุตสร้างข้ึนเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน ค.ศ.1989 โดย Daijokyo ลอ้มรอบดว้ยพระอรหันต์
สาวกท่ีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 10 สาวกท่ีมีความสุดยอดในดา้น  

วนัท่ีแปด   เมืองคยา (พุทธคยา) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

เช้า (06.00) ถวายภัตตาหารเช้า / บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากนั้น ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางสู่สนามบินคยา 

10.40 น. เดินทาง สู่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที ่FD123  

14.50 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

 
 

   T  H  A  N  K  ♡  Y  O  U 

  

อตัตราค่าบริการ โปรแกรม 4 สังเวชนียสถาน  

ก าหนดวนัเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ Flight 

ต.ค. 2-9, 19-26/ พ.ย. 6-13, 19-27/ ธ.ค. 18-25 6 45,900 FD 
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หมายเหตุ สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิแต่ละท่ีนั้น ไม่อนุญาต ใหน้ า โทรศัพท์มือถือ, กล้องถ่ายรูป, กล้องถ่ายวดีีโอ เขา้ในบริเวณศาสน
สถาน แต่บางสถานท่ีอนุญาตใหน้ ากลอ้งถ่ายรูปติดตวัเขา้ไปดว้ยไดห้ากตอ้งการ โดยจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ่ม
ส าหรับน าถ่ายรูปเขา้ไปดว้ย (ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ร่วมในรายการทวัร์) 

 

อตัราค่าบริการรวม 
 

 ตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 
 ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงินพกัหอ้งเด่ียว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศอินเดียแบบ E-VISA 2,800 บาท 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
 ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดไดท้่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
 ค่าไกดท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์น าเท่ียวตามรายการ 
 ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
 ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 

 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซกัรีดท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้น

รายการ 
 ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ1,000 บาท/ทริป/ลูกทวัร์1ท่าน(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ตามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ (ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิปค่ะ) 
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เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทวัร์ : 
 กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 15,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ย

กวา่ 15 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั) 
กรณียกเลิก : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯ จะคืนเงินค่ามดัจ าให้ทั้งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 
วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% และริบเงินมดัจ าทั้งหมด 
 ยกเลิกภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

กรณีเจบ็ป่วย : 
 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการเล่ือนการ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดต้าม
ความเป็นจริง 

 ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพียง 7 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 
 

 
เง่ือนไขอ่ืน ๆ : 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้(15 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัฯ และผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน
คณะเดียวกนั บริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทวัร์ไทยร่วม
เดินทางไปดว้ยโดยทางบริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน, ตัว๋รถทวัร์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการ
ออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบริษทัฯ 
จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบิน
เพราะถือวา่ท่านยอมรับในเง่ือนไขดงักล่าว 

 กรณีใช้หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มน ้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้ – 
ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
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เอกสารทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาประเทศอินเดีย 10 วนัล่วงหน้าก่อนเดินทาง 

 สแกนหนา้พาสปอร์ตสีท่ีชดัเจน หา้มถ่ายจากมือถือ และวนัหมดอายหุนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือน 
 รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขาวเท่านั้น 2 รูป หนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน เก็บผมใหเ้รียบร้อย  
 กรณีผูเ้ดินทางอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  เด็กไม่ไดเ้ดินทาง กบับิดาและมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมใหบุ้ตรเดินทาง ไปต่างประเทศจาก

เขตหรืออ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หนา้พาสปอร์ตของบิดาและ มารดา + หนงัสือรับรองค่าใช่จ่าย 
 กรณีผูเ้ดินทางอายไุม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ตอ้งเตรียมส าเนาสูติบตัร ภาษาไทย 1 ฉบบั และ ใบสูติบตัรตวัจริง ภาษาองักฤษ 1 ฉบบั 
 กรณีผูเ้ดินทางอายไุม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ เปล่ียนช่ือ-นามสกลุ ตอ้งเตรียมเอกสารเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ ภาษาองักฤษตวัจริง 1 ฉบบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**ในกรณวีซ่ีาของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากประเทศอนิเดยี 
ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบคืนเงนิค่าทัวร์ให้ทุกกรณ*ี* 
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รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
 เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง

เป็นส าคญั 
 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว

เท่านั้น (หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได ้) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทว้ง,การนดั
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคา้
จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ได้เกิดจาก
อุบติัเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษทัทวัร์) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของนกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการ
เดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปล่ียนช่ือได ้

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ
จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 
 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถ่องแท ้
แลว้จึงมดัจ าเพื่อประโยชนข์องท่านเอง** 
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเพือ่ประกอบการด าเนนิการขอวซีา่ 
*โปรดทราบ วซีา่ออนไลนข์องประเทศอนิเดยี มขีอ้จ ากดัการใหว้ซีา่ 2 คร ัง้ตอ่ 1 ปีปฎทินิ หากทา่นเคย
ไดย้ ืน่หรอืไดร้บ้การอนุมตัวิซีา่ออนไลนค์รบ 2 คร ัง้แลว้ จะตอ้งด าเนนิการยืน่ผา่นศนูยร์บัยืน่วซีา่อนิเดยี
เทา่น ัน้ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ใหก้ารแนะน า 
 

ประวตัสิว่นตวั  
 

ค ำน ำหนำ้ :   ⃣⃣    นำย    ⃣⃣  นำง   ⃣⃣  นำงสำว      ⃣⃣  เด็กชำย    ⃣⃣  เด็กหญงิ  
  

ชือ่ :  _     _______________                  ______นำมสกลุ : _     ____________  ___                                          ___    
 

NAME: _     _______________                  ___   SURNAME: _     ____________ ___                                         ___  
       

สถำนะภำพ :      ⃣⃣   แตง่งำน         ⃣⃣   โสด          ⃣⃣   หยำ่รำ้ง 

 
ต ำหนบินร่ำงกำยทีเ่ห็นไดช้ดั เชน่ ไฝ,แผลเป็น :______________________________________________________________ 

 
ชือ่สำม/ีภรรยำ:                                          _______________________________________________      _   ___ _____    

  

สญัชำตสิำม/ีภรรยำ :                       __                  _____________________________________________  __________ 
 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั : ______                                          ___________________________________________________  ____                                           
 

เบอรโ์ทรศพัท ์บำ้น :___________________________________  เบอรโ์ทรศพัท ์มอืถอื :_____________________________ 
ประวตัคิรอบครวั  

ชือ่/นำมสกลุบดิำ :                 _______________________________________สญัชำต ิ          ______________________ 

 
ชือ่/นำมสกลุมำรดำ :               _______________________________________สญัชำต ิ        _______________________ 

 
ประวตักิารศกึษา :                           ____________________________________________   _______         _________     

 

ประวตักิารท างาน 
 

อำชพี :          ____________                                        ___                                                                    ____ ____ 
 

ชือ่บรษัิท/สถำนศกึษำ :                              ___                                       _____________________________________ 
 

เบอรโ์ทรตดิตอ่ :                                                                            ทีอ่ยู ่ : ____         ________________ _________  

 
___       ______               _ __________________________ รหัสไปรษณีย ์: ___________________________________                

 
*โปรดระบุรายชือ่ประเทศทีท่า่นไดเ้ดนิทางในชว่งระยะเวลา 10 ปี * ส าคญัมาก 

______________________________________________________________________________________________ 
 
*หากทา่น "เคย" ไดร้บัวซี่าอนิเดยี โปรดแจง้รายละเอยีดวซีา่ ประเภทของวซีา่/ หมายเลขวซีา่/ หมายเลขวซีา่ คร ัง้ลา่สดุ 

* ส าคญัมาก 
_________________________________________________________________________________ 

 

*หากทา่น "เคย" ไปประเทศอนิเดยีมากอ่นโปรดระบุเมอืงทีท่า่นไป และชือ่โรงแรมทีพ่กั ลา่สดุ * ส าคญัมาก 
________________________________________________________________________________ 

 
*ในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยเดนิทางไปประเทศดงัตอ่ไปนีห้รอืไม ่: บงัคลาเทศ/ ศรลีงักา/ ภูฏาน/ มลัดฟีส/์ เนปาล/ 

ปากสีถาน/ อฟักานสิถาน หากทา่นเคยโปรดระบุวนัเดนิทาง * ส าคญัมาก 
_________________________________________________________________________________ 

mailto:booking@travelwizus.com
http://www.travelwizus.com/

