
 
 

   

 
 
 

 
 
 



 

 

อินเดีย...ดินแดนแห่งองค์พระศาสดา และต้นก าเนิดแห่งพุทธศาสนา อันมีสถานที่ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาอยู่เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะสังเวชนียสถาน ๔ แห่ง ที่พุทธศาสนิกชน เดินทาง
ไปบ าเพญ็บุญ และจาริกธรรม ตามรอยบาทพระศาสดา ณ อนิเดยี-เนปาล ซักคร้ังหน่ึงในชีวติ  
สังเวชนียสถานแห่งที ่๑.  "ลุมพนีิ"  สถานทีป่ระสูติขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศเนปาล  
สังเวชนียสถานแห่งที ่๒.  “พุทคยา” สถานทีต่รัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปัจจุบันอยู่ ณ เมืองคยา  
สังเวชนียสถานแห่งที ่๓.  “ป่าอสิิปตนมฤคทายวนั” สถานทีแ่สดงปฐมเทศนา ปัจจุบันเรียกสารนาถ อยู่ใกล้เมืองพาราณสี  
สังเวชนียสถานแห่งที ่๔.  “กุสินารา” สถานทีด่ับขันธปรินิพพาน   
 
 

 
 
 

วนัที ่ ไฟล์ท ต้นทาง ปลายทาง เวลาออก เวลาถึง 

วนัแรก WE327 สุวรรณภูม ิ(BKK) คยา (GAY) 12.10 13.55 

วนัทีเ่จ็ด WE328 พาราณสี (VNS) สุวรรณภูม ิ(BKK) 16.45 21.15 

 
 

อตัราค่าบริการเป็นเงนิ ไทยบาท (ผู้เดนิทางไม่ต า่กว่า 30 ท่าน ) 

วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

พกัห้องคู่/ท่าน 
พกัห้องเดี่ยว 
จ่ายเพิม่ท่านละ 

19 – 25 กมุภาพนัธ์ 2562 40,999 7,000 

05 – 11 มนีาคม 2562  39,999 7,000 

19 – 25 มนีาคม 2562 40,999 7,000 



 

 

วนัเดินทาง รายละเอยีดการเดินทาง บริการอาหาร โรงแรมทีพ่กั 
วนัแรกของการเดนิทาง  
 
 
 

 

เวลานัด 09.00 น. ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ – พุทธคยา โดยสายการบิน
ไทยสมาย เทีย่วบินที ่WE327 (12.10 – 13.55) 
-ชมแม่น ้ ำเนรัญชรำ / พระมหำโพธิเจดียพ์ุทธคยำ / 
ต้นพระศรีมหำโพธ์ิ / นมัสกำรพระพุทธเมตตำ , 
พระแท่นวชัรอำสน์ 

เช้า :  XXXXX 
กลางวนั : บริกำรบนเคร่ือง 
ค า่ : หอ้งอำหำรโรงแรม 

HOTEL SUJATA  
(3*) 

หรือระดบัเดียวกนั 

วนัทีส่องของการเดนิทาง  พุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลนัทา 
เขำคิชกฎู, นมสักำรกุฎิพระอำนนท์ / ถ ้ำสุกรขำตำ / 
ชมวดัฬุวนั  / มหำวิทยำลนัทำ / นมสักำรหลวงพ่อ
พระองคด์ ำ 

เช้า : หอ้งอำหำรโรงแรม 
กลางวนั : หอ้งอำหำรโรงแรม 
ค า่ : หอ้งอำหำรโรงแรม 

HOTEL NALANDA 
REGENCY (3*) 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง  ไวสาล ี– กสิุนารา 
นมสักำรสถูปบบรรจุบรมสำรีรกธำตุ / กฎูำศำลำป่ำ
มหำวนั / วดัวำฬุกำรำม (สถำนท่ีปรุชุมสังคยำนำม
พระไตรปิฏกคร้ังท่ี 2) 

เช้า : หอ้งอำหำรโรงแรม 
กลางวนั : หอ้งอำหำรโรงแรม 
ค า่ : หอ้งอำหำรโรงแรม 

HOTEL ROYAL 
RESIDENCY  (3*) 
หรือระดบัเดียวกนั 

วนัทีส่ี่ของการเดนิทาง กุสินารา (ประเทศอินเดีย) – ลุมพินี  (ประเทศ
เนปาล) 
นมสักำรมหำปรินิพพำนสถูป / นมสักำรมกุฎพนั
ธนเจดีย ์/ วดัไทยนวรำชรัตนำรำม 960 

เช้า : วดัไทยกสิุนำรำ 
กลางวนั : หอ้งอำหำรโรงแรม 
ค า่ : หอ้งอำหำรโรงแรม 

HOTEL SARA 
SHREE (3*) 

หรือระดบัเดียวกนั 

วนัทีห้่าของการเดนิทาง ลุมพนิี (ประเทศเนปาล) – สาวตัถี (ประเทศอนิเดยี) 
สถำนท่ีประสูติเจ้ำชำยสิทธิธัตะกุมำร  / ชมวิมำน
มหำมำยำ / ชมเสำพระเจำ้อโศก 

เ ช้า  :  ห้องอำหำรโรงแรม                                     
กลางวนั : หอ้งอำหำรโรงแรม 
ค า่ : หอ้งอำหำรโรงแรม 

HOTEL LOTUS 
SUTRA  (3*) 

หรือระดบัเดียวกนั 

วนัทีห่กของการเดนิทาง  สาวตัถี – พาราณสี 
ชมคฤหำสน์อนำถบัณฑิกเศรษฐี / นมสักำรวดัเช
ตวันมหำวิหำร  / นมัสกำรพระมูลคันธกุ ฎี   / 
นมสักำร อำนนัทโพธ์ิ 

เ ช้า  :  ห้องอำหำรโรงแรม                                     
กลางวนั : หอ้งอำหำรโรงแรม 
ค า่ : หอ้งอำหำรโรงแรม 

HOTEL SGT 
PLAZA  (3*) 

หรือระดบัเดียวกนั 

วนัทีเ่จด็ของการเดนิทาง  พาราณสี – พุทธคยา – กรุงเทพฯ 
ล่อง เ รือชมแม่คงคำ  / นมัสกำร เจำคัน ธีสถู  / 
นมสักำรธมัเมกขะสถูป / ชมเสำพระเจำ้อโศก / ชม
พิพิธภณัฑส์ำรนำถ 

เ ช้า  :  ห้องอำหำรโรงแรม                                     
กลางวนั : หอ้งอำหำรโรงแรม 
ค า่ : --- 

- 



 

 

วนัแรก : กรุงเทพ / พุทธคยา : ชมแม่น า้เนรัญชรา-พระมหาโพธิเจดย์ีพุทธคยา-ต้นพระศรี 
     มหาโพธ์ิ - นมัสการพระพุทธเมตตา - พระแท่นวชัรอาสน์ 
09.00 น. พร้อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศ ช้ัน 4 ประตูที่   โดยมี

เจำ้หนำ้ท่ีจำกทำงบริษทั คอยตอ้นรับใหบ้ริกำร และอ ำนวยควำมสะดวก  ในเร่ืองเอกสำรต่ำง ๆ 
และสัมภำระในกำรเดินทำงใหก้บัทุกท่ำน  

12.10 น.  ออกเดินทำงสู่ เมืองคยา  โดยสายการบินไทยสมายล์  เทีย่วบิน WE327 
13.55 น. เดินทำงถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองคยา (เวลาท่ีอินเดีย ช้ากว่าเมืองไทย 1 ช่ัวโมง 30 นาที) 

(ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองและศุลกำกร เน่ืองจำกอำคำรผูโ้ดยสำรขำเขำ้ของเมืองคยำ กำร
บริกำรของเจ้ำหน้ำ ท่ีตรวจคนเข้ำ เ มืองย ังไ ม่พ ร้อม
ให้บริกำรเต็มท่ี อำจท ำให้ท่ำนผูเ้ดินทำงไม่ได้รับควำม
สะดวกและล่ำชำ้)  บริกำรของบริษทัฯ จดัรถรอรับคณะท่ี
สนำมบิน 

16.00 น. น ำชม แม่น ้าเนรัญชรา  ชม สถานที่พระพุทธองค์ทรง
อธิษฐานลอยถาด หลงัจำกรับถวำยขำ้วมธุปำยำสจำกนำง
สุชำดำ ชมซำก สุชาดาสถูป ท่ีสันนิษฐำนว่ำสร้ำงโดยพระ
เจ้ำอโศกมหำรำช บริเวณสถำนท่ีซ่ึงเคยเป็นบ้ำนนำง
สุชำดำ  

17.00 น. น ำท่ำนสู่ พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา ซ่ึงสร้ำงโดยพระ
เจำ้หุวิชกะ ในพุทธศตวรรษท่ี 7 โดยมีรูปแบบผสมผสำน
เจดีย์ แบบพุทธตั้ งอยู่ เหนือปรำงค์แบบฮินดู จนเกิด
เอกลกัษณ์เฉพำะตวั น ำท่ำนนมสักำร ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ 
สถำนท่ีตรัสรู้ ซ่ึงปัจจุบนัเป็นตน้ท่ี 4  

                   นมสักำร พระแท่นวัชรอาสน์ ซ่ึงพระเจำ้อโศกมหำรำชสร้ำงถวำยไวต้รงสถำนท่ี ท่ีเคยเกิดรัตน
บลัลงักเ์ม่ือวนัตรัสรู้ นมสักำร สัตตมหาสถาน ท่ีพระพุทธองคเ์สวยวิมุติสุข 7 สัปดำห์หลงัตรัสรู้ 
กราบพระพุทธเมตตา อนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีประดิษฐำนภำยในพระมหำโพธิเจดียม์ำแต่โบรำณ ชม
สถำนท่ีส ำคญั โบรำณสถำน โบรำณวตัถุ ท่ีลอ้มรอบบริเวณอยูม่ำกมำยน ำท่ำนไหวพ้ระสวดมนต์
ใตต้น้พระศรีมหำโพธ์ิสถำนท่ีตรัสรู้ 
วดัไทยพุทธคยำ ซ่ึงเป็นวดัไทยแห่งแรกในต่ำงแดนพระอุโบสถจ ำลองแบบจำกวดัเบญจมบพิตร 
ประดิษฐำนพระพุทธชินรำชจ ำลองภำยในมีภำพจิตรกรรมฝำผนงัเร่ืองพระมหำชนกอนังดงำม 

19.30 น.  บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัที ่   โรงแรม HOTEL SUJATA (3*), หรือระดบัเดียวกนั  



 

 

วนัที่สอง   พุทธคยา / ราชคฤห์/นาลนัท: เขาคชิกฎู - มหาวทิยาลบันาลนัทา - หลวงพ่อพระองค์ด า 
07.00 น. บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
09.00 น.  น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ รำชคฤห์ นครหลวงแห่งแควน้มคธ อนัเจริญรุ่งเรืองเม่ือสมยัพุทธกำล

 ปกครองโดยพระเจำ้พิมพิสำร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง)  
ผ่ำนชม วดัไทยพุทธคยำ ซ่ึงเป็นวดัไทยแห่งแรกในต่ำงแดนพระอุโบสถจ ำลองแบบจำกวดั
เบญจมบพิตร ประดิษฐำนพระพุทธชินรำชจ ำลองภำยในมีภำพจิตรกรรมฝำผนังเร่ืองพระมหำ
ชนกอนังดงำม 

11.00 น.  เดินทำงถึง ราชคฤห์ ซ่ึงยังปรากฏก าแพงเชิงเทินล้อมรอบ
ตามสันเขาทั้ง 5 ลูก เป็นปราการอันเข้มแข็งคล้ายก าแพง
เมืองจีน น าท่านขึน้ เขาคชิกูฏ สถานทีซ่ึ่งพระพทุธองค์ทรง
โปรดประทับมากที่สุดในเมืองนี้ นมัสการพระมูลคันธกุฎี
พระพุทธองค์บนยอดเขา นมัสการกุฏิพระอานนท์, ถ า้สุกร
ขาตา ที่พระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์ ชมสถานที่พระ
เทวทัตกลิง้หินใส่พระพุทธองค์ ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองราชคฤห์อนัล้อมรอบด้วยภูเขาทั้ง 5 ลูก 
จากเบ้ืองสูงลงจากเขาคชิกูฏแล้ว  
(กำรข้ึนเขำคิชกูฏ ซ่ึงเป็นกำรเดินข้ึนท่ีสูง ลำดชนัพอประมำณ ระยะทำงโดยรวมประมำณ 750 
เมตร ทุกท่ำนจะตอ้งเดินข้ึน รถยนตไ์ม่สำมำรถข้ีนไปถึงได ้ผูท่ี้แข็งแรงสำมำรถเดินข้ึนได ้ใช้
เวลำประมำณ 15-20 นำที ส ำหรับท่ำนท่ีคิดว่ำเดินไม่ไหว ก็สำมำรถข้ึนไดโ้ดยวิธีกำรนัง่เสล่ียง 
คนหำมข้ึน-ลงได ้แต่ตอ้งแจง้ล่วงหนำ้ก่อน เพื่อติดต่อแขกใหเ้ตรียมคำนหำมไปรอท่ีเชิงเขำ)  
*** การใช้บริการนั่งเสลีย่งขึน้-ลง ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์ ***  

 ระหว่ำงทำง น ำท่ำนผ่ำนชม วดัชีวกอมัพวนั ของพ่อหมอชีวกโกมำรภจัน์ ซ่ึงเคยเป็นท่ีปฐม
พยำบำลพระพุทธเจำ้ เม่ือถูกพระเทวทตัลอบท ำร้ำย และยงันบัเป็นโรงพยำบำลสงฆแ์ห่งแรกของ
โลกอีกดว้ย 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารโรงแรม 
13.00 น.  น ำท่ำนชม วดัเวฬุวนำรำม วดัแห่งแรกของโลก ท่ีพระเจำ้พิมพิสำรสร้ำงถวำยพระพุทธองค ์และ 

ณ ท่ีน้ีได้เกิดเหตุกำรณ์ ซ่ึงพระสงฆ์ 1,250 รูป ลว้นเป็น
เอหิภิกขุมำประชุมพร้อมกนั โดยมิไดน้ดัหมำย ท่ีเรียกว่ำ 
“มำฆบูชำ” แลว้ชม ตโปธำร น ้ ำแร่ร้อนซ่ึงกล่ำวกนัว่ำเป็น
น ้ ำศกัด์ิสิทธ์ิท่ีไหลผ่ำนนครชั้น “โลหกุมภีร์” ชำวฮินดูเช่ือ
ว่ำเม่ืออำบแลว้จะไดบุ้ญสำมำรถรักษำโรคร้ำยได ้สร้ำงท่ี
อำบน ้ำเป็นชั้นตำมควำมเช่ือเร่ืองวรรณะ 



 

 

    14.30 น.  น ำท่ำนเดินทำงสู่...นำลนัทำ เมืองบำ้นเกิดของพระสำรี
บุตร  อัครสำวก เ บ้ืองขวำของพระพุทธ เจ้ำน าชม 
มหาวทิยาลยันาลนัทา มหำวทิยำลยัสงฆ ์แห่งแรกของโลก
ท่ีเคยรุ่งเ รือง และยิ่งใหญ่เ ม่ือพันปีมำแล้ว โดยเป็น
ศูนยก์ลำงพุทธศำสนำในสมยัโบรำณมีนักศึกษำมำจำก
นำนำประเทศรวมทั้งพระถงัซงัจัง๋จำกเมืองจีน  

                   น าท่านสักการะหลวงพ่อพระองค์ด า พระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิ
แกะสลักด้วยหินแกรนิตสีด ำ  เ ดิมประดิษฐำนอยู่ใน
มหำวิทยำลยันำลนัทำ ต่อมำเม่ือมหำวิทยำลยัถูกเผำท ำลำย
แต่ องคพ์ระกลบัยงัคงอยูอ่ยำ่งเกือบจะสมบูรณ์และแวะซ้ือ
ขนมขำชำ ท่ีมีช่ือเสียงมำแต่คร้ังพุทธกำล 

16.00 น.  น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองราชคฤห์   
19.30 น.  บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัที ่   โรงแรม HOTEL NALANDA REGENCY (3*), หรือระดบัเดียวกนั  
 
วนัทีส่าม    ไวสาล ี/ กสิุนารา : สถูปบบรรจุบรมสารีรกธาตุ – กูฎาศาลาป่มหาวนั - วดัวาฬุการาม   

06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.00 น.       จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองกสิุนารา  (ระยะทาง 320 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8-10 

ช่ัวโมง)  
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ระหว่ำงทำงชม เมืองไวสาลี เมืองหลวงของแควน้วชัชี สมยัพุทธกำลซ่ึงพระพุทธองคเ์สด็จมำ

โปรดชำวเมืองให้รอดพน้จำกโรคห่ำ ท่ีมำของกำรสวดรัตนปริต นมสักำร ซากสถูปบรรจุพระ
บรมสารีริกธาตุ ซ่ึงเหล่ำกษตัริยว์ชัชีไดรั้บแบ่งมำหลงัถวำยพระเพลิงพุทธสรีระ 1 ใน 8 ส่วน 
เมืองไวสำลี ยงัปรำกฏสระน ้ำกวำ้งใหญ่ท่ีใชใ้นพิธีรำชำภิเษกของกษตัริยลิ์จฉว ี และแนวก ำแพง 

 ดิน วงัโบรำณท่ีหลงเหลืออยู ่นมสักำร วดักูฏาศาลาป่ามหาวนั ซ่ึงปรำกฏสถูปทรงโอคว  ำ่ และ 
เสำหินของพระเจำ้อโศกมหำรำชท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดท่ียงัปรำกฏ
สิงโตหินบนยอดเสำและวดัน้ียงัเป็นท่ีพระพุทธองคป์ระทำน
พุทธำนุญำตบวช พระนำงปชำบดีโคตรมีเป็นพระภิกษุณีรูป
แรกของโลก นมสักำรซำก วดัวาฬุการาม สถำนท่ีประชุม
สังคำยนำพระไตรปิฎกคร้ังท่ี 2ในสมยัพระเจำ้กำฬโศกแห่งเว
สำลี เม่ือรำว พ.ศ.100                      



 

 

21.00 น.  บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัที ่   โรงแรม HOTEL ROYAL RESIDENCY(3*), หรือระดบัเดียวกนั  
 
วันที่ส่ี  กุสินารา (ประเทศอินเดีย) / ลุมพินี (ประเทศเนปาล) : มหาปรินิพพานสถูป-  มกุฎพันธนเจดีย์ 

(สถำนท่ีถวำยพระเพลิง)- วดัไทย960 

06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ วดัไทยกสิุนารา                                                                                        
(โปรดเตรียมหนังสือเดินทางไว้กบัตัวเพ่ือประทบัตราออกจากประเทศอนิเดีย เข้าประเทศเนปาล) 
07.00 น.  น ำท่ำนนมสักำรสถำนท่ีปรินิพพำน ณ สาลวโนทยาน ซ่ึงมีตน้สำละปลูกเพื่อเป็นอนุสสติถึงพระ

พุทธองค์ นมสักำรมหาปรินิพพานสถูปซ่ึงมีลกัษณะเป็น
เจดียท์รงบำตรคว  ่ำสูงใหญ่ มีฉตัร 3 ชั้นตอนบนสุด เคยพงั
ลงมำ เม่ือปี 2506 ปัจจุบนัไดบู้รณะแลว้ ดำ้นหนำ้เป็นมหา
ปรินิพพานวิหาร ภำยในมี พระพุทธรูป ปำงปรินิพพำน 
ฝีมือช่ำงชำวมถุรำ สร้ำงดว้ยหินทรำยแดง อำยกุว่ำ 1,900 ปี 
ท่ีงดงำมยิ่ง โดยรอบยงัปรำกฏซำกโบรำณสถำน หมู่กุฎิ
สงฆส์ถูปเจดียต่์ำง ๆ มำกมำย แสดงถึงควำมเจริญรุ่งเรืองของพุทธศำสนำในสมยัโบรำณนบัเป็น
พนัปี ก่อนท่ีพระพุทธศำสนำจะเส่ือมไปจำกอินเดียจำกนั้นน ำท่ำน  

                  นมัสการมกุฏพันธนเจดีย์ สถำนท่ีถวำยพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจำ้ ซ่ึงเหล่ำบรรดำ
มลัละกษตัริย ์ไดถ้วำยสถำนท่ีน้ีอนัเคยใชเ้ป็นท่ีประกอบพิธีสวมมงกุฎ รับต ำแหน่งกษตัริยแ์ห่ง
แควน้มลัละมำแต่โบรำณ ซ่ึงปัจจุบนัเป็นซำกเจดียท์รงกลมขนำดใหญ่สร้ำงในสมยัพระเจำ้อโศก
มหำรำช ตั้งอยูห่่ำงจำกสำลวโนทยำนประมำณ 1 กิโลเมตร 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารโรงแรม 
12.30 น. น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ ลุมพินี (ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 

ช่ัวโมง) 
15.30 น.  แวะพกั ณ วดัไทยนวราชรัตนาราม 960 แดนสุขำวดี ศำลำพกัขำ้งทำงของผูแ้สวงบุญ 
16.00 น.  เดินทำงถึงชำยแดน อินเดีย-เนปำล ประทบัตรำหนงัสือเดินทำงเพื่อผำ่นพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมือง 
18.00 น.  บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัที ่   โรงแรม HOTEL SARA SHREE (3*), หรือระดบัเดียวกนั  
 

วนัที่ห้า       ลุมพนีิ (ประเทศเนปาล) / สาวตัถ ี(ประเทศอนิเดยี) : สถานที่ประสูติเจ้าชายสิทธิธัตถะ  
06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (โปรดเตรียมหนังสือเดินทางไว้กับตัวเ พ่ือ
 ประทบัตราออกจากประเทศเนปาล เข้าประเทศอนิเดีย) 



 

 

07.00 น. น ำท่ำนสู่ ลุมพินีวัน สถานที่พระนางสิริมหามายาประสูติ
เจ้าชายสิทธิธัตถะกมุาร เม่ือวนัเพญ็เดือน 6 ปีจอ 80 ปี ก่อน
พุทธศกัรำช ภำยในบริเวณ ชมวหิารมหามายา ซ่ึงสร้ำงโดย
พระเจำ้อโศกมหำรำช ภำยในประดิษฐำนแกะสลกัพระ
นำงสิริมหำมำยำประสูติพระกุมำร และ รอยพระบำทนอ้ย
บนแผน่หินตรงบริเวณท่ีเช่ือวำ่เป็นจุดท่ีประสูติ น ำท่ำนชม 
เสาพระเจ้าอโศก  ท่ีมีขนำดควำมสูง 22 ฟุต 4 น้ิวและ
ขอ้ควำมจำรึกเป็นหลกัฐำนว่ำ “ณ ท่ีน่ีคือสถำนท่ีประสูติ
ของ พระพุทธเจ้าศากยมุนี ซ่ึงพระเจำ้อโศกเสด็จมำบูชำ
ในปีท่ี 20 แห่งรัชกำลของพระองค์” ชมสระโบกขรณีท่ี
พระมำรดำศรงสนำนก่อนเวลำประสูติกำล  น ำท่ำนสวด
มนตท์ ำสมำธิ  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารโรงแรม 
13.00 น.  น ำท่ำนขำ้มแดนออกจำกประเทศเนปำลสู่ประเทศอินเดีย และเดินทำงไปยงัสำวตัถี (ระยะทาง

ประมาณ 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง) 
14.30 น.  เดินทำงถึงชำยแดนอินเดีย-เนปำล ประทบัตรำหนงัสือเดินทำงเพื่อผำ่นพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมือง 
21.00 น.  บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัที ่   โรงแรม HOTEL LOTUS SUTRA (3*), หรือระดบัเดียวกนั  
 
วนัที่หก       สาวตัถ ี/ พาราณสี : คฤหาสน์องคุลมีาล  - วดัเชตวนัมหาวหิาร – พระมูลคนัธกฎุ ี 

06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.00 น.  น ำท่ำนชม กรุงสาวัตถี ศูนยก์ลำงเผยแพร่พระพุทธศำสนำ

เมืองหลวงของแควน้โกศลในอดีต 
 จำกนั้นน ำชมซำกสถูปท่ีสร้ำงข้ึนบริเวณท่ีเคยเป็นคฤหำสน์

ของท่ำน อนาถบิณฑิกเศรษฐี และบำ้นของท่ำนปุโรหิตบิดำ
ขององคุลีมาล  แลว้น ำท่ำนสู่ วัดศรีลังกา ชมภำพจิตรกรรม
พุทธประวติัอันงดงำม นมัสกำรพระบรมสำรีริกธำตุ ชม
สถำนท่ีธรณีสูบพระเทวทตั และนำงจิญจมำวิกำ และชมยมกำฎิหำริยส์ถูปท่ีพระพุทธองค์ทรง
แสดงยมกปำฎิหำริยป์รำบพวกเดียรถียก่์อนจะเสด็จข้ึนไปโปรดพุทธมำรดำบนสวรรค์ชั้ น



 

 

ดำวดึงส์  น ำท่ำนนมสักำร วดัเชตวนัมหาวิหาร ท่ีสร้ำงถวำย
โดยอนำถบิณฑิกเศรษฐี ซ่ึงพระพุทธองคป์ระทบัจ ำพรรษำ
นำนถึง 19 พรรษำ น ำท่ำนนมสักำร พระมูลคนัธกฎุ ีฤดูร้อน 
ฤดูหนำว ฤดูฝน ชมธรรมศำลำท่ีแสดงธรรมคร้ังพุทธกำล 
ธรรมสภำท่ีประชุมสงฆ ์กฎีุพระอรหนัตอ์งคต่์ำง ๆ เช่น พระ
โมคคลัลำ พระสำรีบุตร พระอำนนท์ พระสิวลี พระองคุลี
มำล พระมหำกสัสปะ และอำรำมฝ่ำยพระภิกษุท่ีเคยจ ำพรรษำในคร้ังพุทธกำล  น ำท่ำนนมสักำร 
อานันทโพธิ์ ท่ีมีอำยยุนืยำวตั้งแต่คร้ังพุทธกำลมำจนถึงปัจจุบนัมำกกวำ่ 2,500 ปี 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารโรงแรม 
12.00 น.  น ำท่ำนเดินทำงสู่ พาราณสี (ระยะทางประมาณ 310 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 8-10 ช่ัวโมง) 
21.00 น.  บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัที ่   โรงแรม HOTEL SGT PLAZA (3*), หรือระดบัเดียวกนั  
 
วันที่เจ็ด      พาราณสี / พุทธคยา /กรุงเทพฯ : ล่องเรือชมแม่น ้าคงคา – สถานที่ปฐมเทศนา              

– นมัสการเจาคนัธีสถูป - พพิธิภณัฑ์สารนาถ 
05.30 น. น ำท่ำนล่องแม่น ้ ำคงคำอำทิตยอ์รุโณทยั เดินผ่ำนตวัตลำดของเมืองพำรำณสี ท่ีคลำคล ่ำไปดว้ย

ผูค้น และเดินผ่ำนตลำดชม วิถีชีวิตชำวเมืองพำรำณสี สู่ท่าเรือทัศวเมศ เพื่อล่องเรือชมแม่น ้าคง
คา แม่น ้ ำศกัด์ิสิทธ์ิของชำวฮินดู เพรำะเช่ือว่ำแม่น ้ ำน้ีไหลมำจำก ภูเขำไกรลำสบนสรวงสวรรค ์ 
ชมพิธีอำระทิบูชำ และกำรอำบน ้ ำลำ้งบำป และกำรเผำศพท่ีท่ามณีกรรณิการ์ ริมฝ่ังแม่น ้ ำคงคำ
ของชำวฮินดูกวำ่ 4,000 ปี ไฟท่ีไม่เคย ดบัมอดลงเลย  

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.30 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ สารนาถ  สถำนท่ีปฐมเทศนำ (อยู่ห่างจากพาราณสี ประมาณ 7 กิโลเมตร) 

น ำท่ำนสู่ ป่าอิสิปตน มฤคทายวัน สถานที่แสดงปฐมเทศนา 
นมัสกำรเจาคันธีสถูป สถำนท่ีพระพุทธองค์พบปัญจวคัคีย์      
น ำท่ำนนมสักำร ธัมเมกขะสถูป สถำนท่ีทรงแสดงปฐมเทศนำ
โปรดปัญจวคัคีย ์และเกิดพระรัตนตรัยข้ึนเป็นคร้ังแรกในโลก 
ธรรมราชิกสถูป ท่ีพระอญัญำโกณฑญัญะบรรลุอรหนัต ์พระมูล
คันธกุฏิ กุฏิหลงัแรกท่ีพระพุทธองค์จ  ำพรรษำเป็นพรรษำแรก 
เสาพระเจ้าอโศกท่ีมีจำรึกอกัษรพรำหมี หมู่สังฆำรำมกฎิุสงฆก์วำ่ 1,000 หลงั สถูปพระยสกลุบุตร 
สวนกวาง อนัเป็นท่ีมำของช่ือ “อิสิปตนมฤคทายวัน” น ำท่ำนสวดมนตบ์ท “ธรรมจกัรกปัวตัน



 

 

สูตร” ปฏิบติัธรรมเวียนเทียนบริเวณธัมเมกขะสถูปผูต่้อสู้เพื่อน ำ
พระพุทธศำสนำคืนสู่ พุทธภูมิ น ำท่ำนชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ ซ่ึง
เก็บโบรำณวตัถุล ้ำค่ำ โดยเฉพำะหัวเสำของพระเจำ้อโศกมหำรำช
ซ่ึงเป็นรูปสิงห์ 4 ทิศ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารโรงแรม 
13.45 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ สนามบินนานาชาติเมือง พาราณสี 
16.45 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ 

WE328 
21.15 น. เดินทำงถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ  

*********************************** 
****โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม 

โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั**** 
 

อตัราค่าบริการรวม 
 ค่าวซ่ีาประเทศอนิเดีย (E-Visa) และค่าวซ่ีาประเทศเนปาล ส าหรับหนังสือเดินทางไทย  
 ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น  
  ค่ำตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ภำษีสนำมบิน ค่ำประกนัสำยกำรบิน และภำษีน ้ ำมนัของสำยกำรบิน ในเส้นทำง 

กรุงเทพฯ - คยำ //  พำรำณสี - กรุงเทพ โดยสำยกำรบินไทยสมำยล์ โดยค ำนวณ ณ วนัท่ี 10 กรกฎำคม 2561 (ทำง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรแกไ้ขปรับเปล่ียนรำคำหำกมีกำรปรับเปล่ียนจำกทำงสำยกำรบิน) 

 ค่ำท่ีพกัหอ้งละ  2  รำยกำรหรือระดบัเดียวกนัตำมท่ีระบุในท่ำน ในโรงแรม  
 ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีท่องเท่ียวต่ำงๆ ตำมรำยกำรระบุ 
 ค่ำอำหำรทุกม้ือตำมรำยกำรท่ีระบุ,  
 น ้ำด่ืมบริกำรบนรถ วนัละ 1 ขวดต่อท่ำน  
 ค่ำรถรับส่งและระหวำ่งกำรน ำเท่ียวตำมรำยกำรระบุ 
 ค่ำประกนัภยักำรเดินทำง วงเงิน 1,000,000 บำท (วงเงินรักษำพยำบำลวงเงินไม่เกิน 500,000 ต่อท่ำนการ

ประกันอุบัติเหตุไม่คุ้มครองกรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทำงร่ำงกำยดว้ยโรคประจำตวั, กำรติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้
เล่ือน, ไส้ต่ิง, อำกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรติดยำ, โรคติดต่อทำงเพศสัมพนัธ์, กำรบำดเจบ็จำกควำมเสียหำยโดยเจตนำ
, กำรฆ่ำตวัตำย, เสียสติ, ตกอยูภ่ำยใตอ้ำนำจของสุรำยำเสพติด, บำดเจ็บจำกกำรทะเลำะวิวำท กำรแทง้บุตร, กำร
บำดเจ็บเน่ืองมำจำกอำชญำกรรม, จลำจล, นดัหยุดงำน, กำรก่อกำรร้ำย กำรยึดพำหนะ และ กำรปลน้อำกำศยำน 
(Terrorism, Hijack, Skyjack) ค่ำใช้จ่ำยกำรเคล่ือนยำ้ยฉุกเฉิน กรณีเสียชีวิตไม่รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งศพกลบั
ประเทศหรือประกอบพิธีศพ อ่ืน ๆ ตำมเง่ือนไขในกรมธรรม 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ค่ำจดัท ำหนงัสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ 



 

 

 ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ นอกเหนือจำกท่ีระบุไวใ้นรำยกำรและค่ำใช้จ่ำยส่วนตวัต่ำงๆ เช่น ค่ำโทรศพัท์ ค่ำซักรีด ฯลฯ 
 ค่ำท ำเอกสำรผูถื้อต่ำงดำ้ว และ ค่ำวซ่ีำท่ีมีค่ำธรรมเนียม 
 ค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% กรณีออกใบก ำกบัภำษี 
 ค่ำธรรมเนียมกำรช ำระเงินดว้ยบตัรเครดิต VISA 3% AMEX 4% 
 ค่ำน ้ำหนกัเกินพิกดัตำมสำยกำรบินก ำหนด 25 กิโลกรัม 
 ค่ำทิปไกดค์นไทยข้ึนอยูก่บัควำมพึงพอใจของลูกคำ้ 

การช าระเงิน  
 ส ำหรับกำรจอง กรุณาช าระเงินมัดจ าท่านละ 15,000 บาท (ภำยใน 3 วนั หลงักำรจอง) พร้อมส ำเนำ

หนงัสือเดินทำง 
 ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั 
 หำกไม่ช ำระค่ำใชจ่้ำยภำยในก ำหนด ทำงบริษทัจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอตัโนมติั 

REMARK 

 ในกรณีท่ีท่ำนจะใชห้นงัสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน ้ ำเงิน) เดินทำงกบัคณะ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หำก
เพรำะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทำงบุคคลธรรมดำ ท่ำนถูกปฏิเสธกำรเขำ้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง 

 สถำนทูตเก็บค่ำธรรมเนียมวซ่ีำและไม่คืนในทุกกรณี  

การยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 90 วนัข้ึนไป คืนมดัจ ำทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วนัไป เก็บค่ำใชจ่้ำยบำงส่วนท่ีเกิดข้ึน 5,000 บำท 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 – 25 วนัไป เก็บมดัจ ำทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25 – 20 วนัไปเก็บค่ำใชจ่้ำย 50% ของค่ำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงนอ้ย 20 วนัไปเก็บค่ำใชจ่้ำย 100% ของค่ำทวัร์ 

 เง่ือนไขการให้บริการต่างๆ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิกำรเปล่ียนแปลงโปรแกรม รำคำ และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อำจแกไ้ขได ้
 รำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมท่ีพักใน

ต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมือง และภยัธรรมชำติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของทำงบริษทัฯ หรือ 
ค่ำใชจ่้ำยเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทำงตรง หรือทำงออ้ม เช่น กำรเจบ็ป่วย กำรถูกท ำร้ำย กำรสูญหำย ควำมล่ำชำ้ หรือ จำก
อุบติัเหตุต่ำง ๆ ทั้งน้ี บริษทัฯ จะค ำนึงถึงควำมปลอดภยัและควำมสะดวกของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 

 บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองห้ำมผูเ้ดินทำงเขำ้ประเทศเน่ืองจำกมีส่ิงผิดกฎหมำยหรือ
ส่ิงของห้ำมน ำเขำ้ประเทศเอกสำรเดินทำงไม่ถูกตอ้งหรือควำมประพฤติส่อไปในทำงเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผล
ใดๆ ก็ตำมท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองพิจำรณำแลว้ ทำงบริษทัฯ ไม่อำจคืนเงินให้ท่ำนได ้ไม่วำ่จ  ำนวนทั้งหมด หรือ 
บำงส่วน 

 รำยกำรน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บกำรยืนยนัจำกบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึงหลงัจำกไดส้ ำรองท่ีนัง่บนเคร่ืองและ
โรงแรมท่ีพกัในต่ำงประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยำ่งไรก็ตำมรำยกำรน้ีอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 



 

 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กับ
ชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงดำ้วท่ีพ  ำนกัอยูใ่นประเทศไทย 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 16 ท่ำน )หรือตำมท่ีตกลงไวก้บับริษทัฯ(  
 กำรไม่รับประทำนอำหำรบำงม้ือไม่เท่ียวตำมรำยกำรไม่สำมำรถขอหักค่ำบริกำรคืนไดเ้พรำะกำรช ำระค่ำทวัร์

เป็นไปในลกัษณะเหมำจ่ำย 
 ตัว๋เคร่ืองบินเม่ือออกตัว๋แลว้ไม่สำมำรถ Refund ไดทุ้กกรณี โดยเง่ือนไขของสำยกำรบิน 

 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทั้ง 7 ข้อ 
1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย ไม่ว่ำกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองของไทยไม่
 อนุญำตใหเ้ดินทำงออกหรือกองตรวจคนเขำ้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำตให้เขำ้เมือง 
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อนัเกิดจำกเหตุสุดวิสัยท่ีทำงบริษทัฯ  
 ไม่สำมำรถควบคุมได ้เช่น กำรนดัหยดุงำน, จลำจล, กำรล่ำชำ้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
4. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงอตัรำค่ำบริกำร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
5. กำรไม่รับประทำนอำหำรบำงม้ือไม่เท่ียวตำมรำยกำรไม่สำมำรถขอหักค่ำบริกำรคืนได้เพรำะกำรช ำระค่ำทวัร์
เป็นไปในลกัษณะเหมำจ่ำย 
6. ตัว๋เคร่ืองบินเม่ือออกตัว๋แลว้ไม่สำมำรถ Refund ไดทุ้กกรณี โดยเง่ือนไขของสำยกำรบินก ำหนด 
7. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรงดออกเดินทำงโดยทำงบริษทัฯ จะแจง้ให้ท่ำน
ทรำบล่วงหนำ้ 14 วนัก่อนกำรเดินทำง 

* ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง  
มิฉะน้ันทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน * 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
เน่ืองจำกกำรวำงแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จึงอำจท ำให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอำจจะไม่ติดกนั 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 
ทำงบริษทัฯ เป็นตวัแทนในกำรจัดน ำสัมมนำ และกำรเดินทำงท่ีมีควำมช ำนำญ โดยจดัหำโรงแรมท่ีพกั อำหำร 
ยำนพำหนะและสถำนท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งกำรสัมมนำ ดูงำน เพื่อควำมสะดวกสบำย และเกิดประโยชน์สูงสุดในกำร
เดินทำง ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ ไม่สำมำรถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกโรงแรมท่ีพกั ยำนพำหนะ, อนั
เน่ืองจำกอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชำติ, โจรกรรม, วินำศกรรม, อคัคีภยั, กำรผละงำน, กำรจลำจล, สงครำมกำรเมือง, 
กำรผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำระหวำ่งประเทศ, กำรนดัหยุดงำน, ควำมล่ำชำ้ของเท่ียวบิน, สำยกำรเดินเรือ, 
รถไฟ , พำหนะท้องถ่ิน,ตลอดจนกำรถูกปฏิเสธออกวีซ่ำจำกกงสุล และ / หรือ ส่วนงำนท่ีเก่ียวข้องกับสถำน
เอกอคัรรำชทูต รวมถึงผูมี้อ  ำนำจท ำกำรแทนประจ ำประเทศไทย (โดยไม่จ  ำตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจำกเป็นสิทธิพิเศษ
ทำงกำรทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือกำรควบคุมของบริษทัฯ หมำยรวมถึงในระหวำ่งกำรเดินทำงท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่ำงประเทศ 
แต่ทำงบริษทัฯ มีควำมคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตำมเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทำง 



 

 

ถูกปฏิเสธโดยเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่ำงประเทศ มิให้เดินทำงออก หรือ เขำ้ประเทศ 
เน่ืองมำจำกควำมประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทำง ไม่ปฏิบติัตำมกฎระเบียบดำ้นกำรควำมคุมโรคติดต่อเฉพำะพื้นท่ีมี
กำรปลอมแปลงเอกสำรเพื่อกำรเดินทำง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมำย บริษทัฯ จะไม่คืนค่ำใชจ่้ำยใดๆ รำยละเอียดดำ้นกำร
เดินทำง อำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมจ ำเป็น หรือเพื่อควำมเหมำะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ให้ทรำบล่วงหน้ำ 
ทั้งน้ีกำรขอสงวนสิทธิดงักล่ำว บริษทั จะยดึถือและค ำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนควำมปลอดภยัของท่ำนผูมี้เกียรติ ซ่ึง
ร่วมเดินทำงเป็นส ำคญั 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกข้อมลูยื่น E- Visa  อินเดีย 
(กรณุำกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง เน่ืองจำกจะมีผลต่อกำรพิจำรณำVisaของท่ำน) 

 
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]……………………………………………………………………………….  

1. นามสกุล[ภาษาองักฤษ]……………………………………………................................................................ 

2. นามสกุลตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………….............................................. 

3. ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………..       

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ………………………………………………………………………………………...        

5. สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั) …………………………………………………………………………………………….         

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………………………………..            

7. สญัชาตปัิจจบุนั   ไทย        .สญัชาตโิดยก าเนิด หากต่างจากปัจจบุนั………………………………………… 

8. เพศ            ชาย                   หญงิ 

9. สถานภาพ   โสด     แต่งงาน (จดทะเบยีน)          แต่งงาน (ไมจ่ดทะเบยีน) 

 หยา่         แยกกนัอยู ่                         หมา้ย 

 อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสญัชาตขิองผู้มอี านาจปกครอง/ดูแล
ผูเ้ยาว ์

    …………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื............................................ อเีมล  …………………………………………………… 



 

 

 
12. อาชพีปัจจบุนั...........................................................................................................................................  
 
13. ชื่อบรษิทัหรอืรา้นค้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์  /  ส าหรบันักเรยีน นักศกึษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่ของสถาบนั

ศกึษา 
…………………………………………………………………………………………………………….……………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

14.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวซี่าอนิเดยีหรอืไม ่
            ไมเ่คย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 

15. ความรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านกัอยูข่องผูร้อ้งขอ 

       ตวัผูข้อวซี่าเอง    มผีูอ้ื่นออกให(้ญาต/ิบรษิทั/องคก์ร)  

กรณุาระบุชื่อ    ..................................................... 

สิง่ทีช่่วยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง               เงนิสด  

   บตัรเครดติ     ทีพ่กัทีม่ผีูจ้ดัหาให ้

   ช าระค่าทีพ่กัล่วงหน้าแลว้    ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดระหว่างพ านกัมผีูอ้อกให้ 

   ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้   ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบุ) 

เอกสารในการยืน่ E-VISA ท่องเทีย่วอนิเดยี  
 รูปถ่ายสี (ถ่ำยมำไม่เกิน 3 เดือน ขนำด 2× 2 น้ิว) 2 รูป พื้นหลงัสีขำว  
 หนังสือเดินทางมอีายุมากกว่า 6 เดือน และมีหนำ้วำ่งอยำ่งนอ้ย 2 หนำ้(ฉบบัจริง) 
 ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาหน้าวซ่ีาทีเ่คยเดินทางไปประเทศอนิเดีย 1 ชุด (หำกมี) 

 
 

************************************************************* 

หมายเหตุ  การอนุมตัเิป็นดุลพนิิจของทางสถานทูตทางบริษัทไม่มส่ีวนเกีย่วข้องใดๆทั้งส้ิน ทั้งนีบ้ริษัทเป็นเพยีงตวักลางและ
คอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดนิทางเท่านั้น 


