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พาราณสี | สงัเวชนียสถาน สารนาถ | สถปูพทุธคยา | เวสาลี | วดัป่ามหาวนั | เสาหินพระเจา้อโศก

มหาราช | สงัเวชนียสถาน กสุินารา | สงัเวชนียสถาน สวนลมุพนีิวนั 
วิหารมหามายา | สระโบกขรณี | ล่องเรือแม่น า้คงคา 

 

 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ – พาราณสี – สงัเวชนียสถาน สารนาถ (แสดงปฐมเทศนา)  สถปูเจาคนัธี – พาราณสี 
วนัท่ี 2. พาราณสี – พทุธคยา – สถปูพทุธคยา (ตรสัรู)้ – พระมหาโพธ์ิเจดีย ์
วนัท่ี 3. พทุธคยา – เวสาลี – วดัป่ามหาวนั – เสาหินพระเจา้อโศกมหาราช  – เมืองกสุินารา 
วนัท่ี 4. กสุินารา – สงัเวชนียสถาน กสุินารา (ปรินิพพาน) – เมืองลมุพินีวนั  
วนัท่ี 5. สงัเวชนียสถาน สวนลมุพินีวนั (ประสตูิ) – วิหารมหามายา – สระโบกขรณี – เสาพระเจา้อโศก – เมืองพาราณสี 
วนัท่ี 6. พาราณสี – ลอ่งเรอืแมน่ า้คงคา – กรุงเทพฯ 

The Four Holy Places  
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ – พาราณสี – สังเวชนียสถานสารนาถ (แสดงปฐมเทศนา)  
สถูปเจาคันธี – พาราณสี 

09.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 3 เคานเ์ตอร ์2 ประตู 1-2 เคานเ์ตอร ์สาย
การบินแอรเ์อเชีย (Air Asia) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรยีมเอกสารการเดินทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

12.05 น. ออกเดินทางสู ่เมืองพาราณส ีโดยสายการบิน แอรเ์อเชีย เที่ยวบินที่ FD108   
13.50 น. ถึงสนามบินพาราณสี (Varanasi) ประเทศอินเดีย (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง 30 นาที) น าท่านผ่านขัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมือง จากน้ันน าท่านไปยังเมืองสารนาถ (Sarnath) น าชมสังเวชนียสถานแหล่งที่ ๒ สารนาถ สถานที่แสดง
ปฐมเทศนา นมสัการสถปูเจาคันธี (Chaukhandi Stupa) สถานท่ีพระพทุธเจา้พบปัจจคัคีอีกครัง้หลงัจากตรสัรูแ้ลว้ น านมสัการ
ธรรมเมขสถูป ที่เช่ือกนัว่าเป็นสถานที่พระพทุธเจา้ทรงแสดงปฐมเทศนาหวัขอ้ธรรมจกักปัปวตัตนสตูรท าใหพ้ระโกณฑญัญะ
บรรลโุสดาบนัพระพุทธศาสนาจึงมีพระรัตนตรัยครบ ๓ ประการ แลว้น าชมวิหารมูลคนัธกุฏิหลงัใหม่ภายในประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางปฐมเทศนาเลียนแบบคุปตะและจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องพุทธประวัติฝีมือช่างชาวญ่ีปุ่ น แลว้น าท่านชม
พิพิธภัณฑแ์ห่งเมืองสารนาถ  ชมหวัเสาพระเจ้าอโศก ท าเป็นรูปสิงหบ์างท่านอธิบายว่าเป็นสญัลกัษณข์องศากยสิงหพ์ระ
ราชวงศข์องพระพุทธเจา้ เสามีฐานบวัคว ่า มีบลัลงักส์ี่เหลี่ยมรอบสลกัเป็นรูปธรรมจักรและรูปชา้ง มา้ สิงหแ์ละโค แลว้น าชม
โบราณวตัถทุี่ขดุคน้พบในบริเวณเมืองสารนาถและเมืองใกลเ้คียง อาทิเช่น พระพทุธรูปศิลปะแบบคนัธาระ แบบมถรุา แบบคปุ
ตะ และ แบบปาละ ฯลฯ แลว้น าชมโบราณวตัถชิุน้เอกของพิพิธภณัฑ ์พระพุทธรูปแบบคุปตะปางปฐมเทศนา ที่คน้พบบรเิวณ
ใกล้ๆ กบั มูลคันธกุฎี สถานที่จ าพรรษาของพระพทุธเจา้ “อนึ่งศิลปะคปุตะไดร้บัการยกยอ่งวา่มีความงดงามและสมบรูณแ์บบ
ที่สดุในศิลปะอินเดียทัง้มวลและเมืองสารนาถยงัเป็นศนูยก์ลางของโรงเรยีนสกลุช่างคปุตะ ท่ีอายเุก่าแก่ถึง ๑,๔๐๐ ปีมาแลว้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า 
ที่พัก เดินทางเขา้สูท่ี่พกั  TRIDEV  หรือเทียบเทา่ 
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วันที ่2 พาราณสี – พุทธคยา – สถูปพุทธคยา (ตรัสรู้) – พระมหาโพธิเ์จดยี ์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองคยา (Gaya) เมืองพุทธคยา สถานที่เช่ือกนัว่าเป็นที่ตรสัรู ้ของพระพทุธเจา้ซึ่งคน้พบโดยนกัโบราณคดี
ชาวองักฤษ ช่ือ เซอร ์อเลกซานเดอร ์คนันิงแฮม เมื่อรอ้ยกวา่ปีก่อนแลว้  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย น าทา่นนมสัการ สถปูพุทธคยา ทรงศิขระที่ไดร้บัการบรูณะใหม่ภายในประดิษฐานพระพทุธรูป “พระพทุธเมตตา” ปางมารวิชยั 

แลว้น านมัสการตน้ศรีมหาโพธ์ิท่ีไดน้  าพันธุ์มาปลูกตรงท่ีเช่ือกันว่าเป็นจุดท่ีพระพุทธเจา้ประทบันั่งบ าเพ็ญเพียรจนตรสัรูส้ม
โพธิญาณ แลว้น าชม สตัตมหาสถาน สถานท่ีพระพทุธเจา้เสวยวิมตุิสขุหลงัจากตรสัรูแ้ลว้เจ็ดแหง่ แหง่ละสปัดาหร์อบๆพทุธคยา
เพื่อทบทวนความรูก้่อนที่จะเสด็จออกสั่งสอนผูค้น อนัประกอบไปดว้ย 

1. เสด็จประทบับนพระแทน่วชัรอาสน ์ใตต้น้ศรมีหาโพธ์ิพรอ้มเสวยวิมตุติสขุตลอด ๗ วนั ในสปัดาหท์ี่ ๑ 
2. เสด็จประทบั ณ อนิมิสเจดีย ์ทรงยืนจอ้งพระเนตรดตูน้ศรมีหาโพธ์ิ โดยมิไดก้ระพรบิพระเนตรตลอด ๗ วนั ในสปัดาหท์ี่ ๒ 
3. เสด็จประทบั ณ รตันจงกรมเจดีย ์ทรงนิมิตจงกรมขึน้ แลว้เสด็จจงกรมเป็นเวลา ๗ วนั ในสปัดาหท์ี่ ๓ 
4. เสด็จประทบั ณ รตันฆรเจดีย ์โดยเสด็จไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของตน้ศรมีหาโพธ์ิ และประทบันั่งขดัสมาธิในเรอืน 
    แกว้ซึง่เทวดานิรมิตถวาย ทรงพิจารณาพระอภิธรรม๗ วนั ในสปัดาหท์ี่ ๔ 
5. เสด็จไปประทบันั่งขดัสมาธิใตต้น้ไทร อชปาลนิโครธ ซึง่เป็นท่ีพกัของคนเลีย้งแกะ ในสปัดาหท์ี่๕ 
6. เสด็จไปประทบันั่งขดัสมาธิใตต้น้จิก มจุลนิทร ์ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องตน้ศรมีหาโพธ์ิ ในสปัดาหท่ี์ ๖ 
7. เสด็จไปประทบัใตต้น้เกด ราชายตนะ ประทบันั่งเสวยวิมตุิสขุตลอด ๗ วนั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
น าท่านชม พระมหาโพธ์ิเจดีย์ (Mahabodhi Temple)  อนุสรณ์สถานแห่งการตรัสรู ้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ภายใน
ประดิษฐานพระพทุธเมตตาพระพทุธรูปท่ีรอดจากการถกูท าลายจากพระเจา้ศศางกา พระพทุธ รูปองคน์ีเ้ป็นพระพทุธรูปปางมาร
วิชยัแบบศิลปะปาละ เป็นท่ีเคารพศรทัธาของชาวพทุธทั่วโลก จากนัน้น าทา่นชมศิลปะอินเดียสมยัพระเจา้อโศกอายกุวา่ ๒,๒๐๐ 
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ปี ชมเสาพระเจา้อโศกที่ทรงใหส้รา้งเพื่อประกาศศาสนาและถวายเป็นพุทธบูชาแก่สงัเวชนียสถาน ชมประตูโทรณะที่สลกั 
เรือ่งราวเก่ียวกบัพทุธประวตัิ แลว้ชมสถปูและภาพสลกัอดีตพระพทุธเจา้ศิลปะสมยัปาละอายรุาว ๑,๒๐๐ ปี “สมยัปาละเป็นช่วง
ที่พุทธศาสนารุ่งเรืองแผ่ขยายอยู่ในอินเดียภาคเหนือโดยมีศูนยก์ลางอยู่ที่มหาวิทยาลยันาลนัทา รฐัพิหารตามหลกัฐานการ
บนัทกึจดหมายเหตกุารณเ์ดินทางมาสบืทอดพทุธศาสนาของหลวงจีนเหีย้นจงั (พระถงัซมัจั๋ง) และหลวงจีนอีจิ้ง จากประเทศจีน” 
ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดินทางกลบัสูท่ี่พกั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า 
ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั TATHAGAT  หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่3 
พุทธคยา – เวสาลี – วัดป่ามหาวัน – เสาหนิพระเจ้าอโศกมหาราช  – 
เมอืงกุสินารา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู ่เมืองเวสาลี (Vaishali) (ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 4-5 ชั่วโมง) น าท่านชมเมืองหลวงของอาณาจกัรวชัชี 

หนึ่งในสิบหกแคว้นของชมพทูวีปในสมยัโบราณ เมืองนีม้ีช่ือหลายช่ือคือ ไพสาลี ไวสาลี และเมืองนีเ้ป็นศนูยก์ลางการเผยแพร่
พทุธศาสนาที่ส  าคญัแหง่หนึง่ รวมทัง้เป็นท่ีก าเนิดของพระมหาวีระศาสดาของศาสนาเชนและท่ีเป็นตน้ก าเนิดของการท าน า้มนต์
ในพทุธศาสนา เนื่องจากไดเ้กิดทพุิกขภยัรา้ยแรงทั่วเมืองเวสาลมีีคนตายมากมาย กษัตรยิล์จิฉวีจึงไดน้ิมนตใ์หพ้ระพทุธเจา้ไดม้า
โปรดชาวเมือง พระพุทธเจา้จึงน าเหล่าภิกษุ ๕๐๐ รูป เดินทางไปโปรดที่เมืองไวสาลี พรอ้มทัง้ไดม้ีการประพรมน า้มนตท์ั่วทัง้
เมือง น าท่านเที่ยวชม วัดป่ามหาวัน ชมเสาอโศกที่สมบูรณท์ี่สุดและงดงามที่สุดของอินเดีย เมืองเวสาลมีีความส าคญัมา
ตัง้แตส่มยัก่อนพทุธกาล โดยเป็นเมืองหลวงแหง่แควน้ท่ีมีความเจริญรุง่เรอืงมากแควน้หนึง่ในบรรดา ๑๖ แควน้ของชมพทูวีป มี
การปกครองดว้ยระบบสามคัคีธรรมหรอืคณาธิปไตย ที่สามารถเรยีกไดว้า่เป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยระบบหนึง่ คือไมม่ี
พระมหากษัตริยเ์ป็นประมุขทรงอ านาจสิทธ์ิขาด มีแต่ผูเ้ป็นประมุขแห่งรฐัซึ่งบริหารงานโดยความเห็นชอบจากรฐัสภา ซึ่งจะ
ประกอบไปดว้ยเหลา่สมาชิกจากเจา้วงศต์่าง ๆ ซึ่งรวมเป็นคณะผูค้รองแควน้ ในคมัภีรพ์ระพทุธศาสนากลา่ววา่เจา้วงศต์า่งๆ มี
ถึง ๘วงศ ์และในจ านวนนีว้งศเ์จา้ลิจฉวีแห่งเวสาลีและวงศเ์จา้วิเทหะแห่งเมืองมิถิลาเป็นวงศท์ี่มีอิทธิพลที่สดุ ในสมยัพทุธกาล
พระพทุธเจา้เคยเสด็จมาที่เวสาลหีลายครัง้ แตล่ะครัง้จะทรงประทบัที่กูฏาคารศาลาป่ามหาวนัเป็นสว่นใหญ่ พระสตูรหลายพระ
สตูรเกิดขึน้ที่เมืองแห่งนี ้และที่กูฏาคารศาลานี่เองที่เป็นที่ๆ พระพทุธองคท์รงอนญุาตใหพ้ระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี พระนา้
นางของพระพทุธองค ์พรอ้มกบับริวาร สามารถอปุสมบทเป็นภิกษุณีไดเ้ป็นครัง้แรกในโลก และในการเสด็จครัง้สดุทา้ยของพระ
พุทธองค ์พระองคไ์ดท้รงรบัสวนมะม่วงของนางอมัพปาลี นางคณิกาประจ าเมืองเวสาลี ซึ่งนางไดอุ้ทิศถวายเป็นอารามใน
พระพทุธศาสนา พระพทุธองคไ์ดท้รงจ าพรรษาสดุทา้ยที่เวฬวุคาม และไดท้รงปลงอายสุังขารที่ปาวาลเจดีย ์และเมื่อหลงัพทุธ
ปรนิิพพานแลว้ได ้๑๐๐ ปี ไดม้ีการท าสงัคายนาครัง้ที่ ๒ ณ วาลกิาราม ซึง่ทัง้หมดลว้นอยูใ่นเมืองเวสาลี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าทา่นเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศสู ่เมืองกุสินารา (Kushinagar) ซึง่เป็นสถานท่ีปรนิิพพานของพระพทุธเจา้ 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั OM RESIDENCY HOTEL หรอืเทียบเทา่ 

 
 

http://www.oceansmile.com/India/Patna.htm
http://www.oceansmile.com/India/Patna.htm
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วันที ่4 กุสินารา – สังเวชนียสถานกุสินารา (ปรินิพพาน) – เมอืงลุมพนีิวัน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นชมสังเวชนียสถานแหล่งที่ ๔ กุสินารา ในสมยัพทุธกาลเป็นเมืองเอกหนึง่ในสองของแควน้มลัละ อยูต่รงขา้มฝ่ังแม่น า้
คู่กบัเมืองปาวา เป็นที่ตัง้ของสาลวโนทยานหรือป่าไมส้าละ ที่พระพทุธเจา้เสด็จดบัขนัธปรินิพพานและเป็นสถานที่ถวายพระ
เพลิงพระพุทธเจ้า “สาลวโนทาย” สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน มีช่ือเรียกในทอ้งถ่ินว่า มาถากุนวะระกาโกฏ (Matha-

Kunwar-Ka-Kot) ซึ่งแปลว่า ต าบลเจา้ชายสิน้ชีพ ปรากฏตามคมัภีรว์า่ เมืองนีเ้คยเป็นที่ปรินิพพานของพระพทุธเจา้พระนามวา่
ผสุสะ เป็นที่เกิดบ าเพ็ญบารมีของพระ โพธิสตัวห์ลายครัง้ เคยเป็นราชธานีนามวา่กสุาวดีของพระเจา้มหาสทุสัสนจกัรพรรดิ  น า
ท่านนมสัการอนสุรณส์ถานที่ส  าคญัคือ มหาปรินิพพานสถูป (Parinirvana Stupa) ซึ่งพระเจา้อโศกมหาราชสรา้งไวแ้ละบรรจุ
พระบรมสารีริกธาต ุวิหารปรินิพพานซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปรินิพพานอยู่ภายในและมีซากศาสนสถานโบราณ
โดยรอบมากมาย จากนัน้น าท่านนมสัการสถานที่ถวายพระเพลิงพระพทุธเจา้ที่มกุฎพันธเจดีย ์แลว้น านั่งสมาธิที่วิหารพระรูป
พระพทุธไสยาสน ์มีจารกึก าหนดอายเุก่าแก่กวา่ ๑,๔๐๐ปี แสดงตอนเสด็จปรนิิพพาน 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย น าทา่นเดินทางสู ่เมืองลุมพนีิ (Lumbini) (ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 4-5 ชั่วโมง) ซึง่เป็นสถานท่ีประสตูิของพระพทุธเจา้ 

*** โปรดเตรียมหนังสือเดนิทางติดตัวไว้ เพือ่ประทับตราออกจากประเทศอินเดียเข้าสู่ประเทศเนปาล *** 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า 
ที่พัก น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั ZAMBALA หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่5 
สังเวชนียสถานสวนลุมพนีิวัน (ประสูต)ิ – วหิารมหามายา – สระโบกขรณี 
– เสาพระเจ้าอโศก – เมอืงพาราณส ี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าทา่นชม สังเวชนียสถานแหล่งที่ ๓ สวนลุมพินีวัน เป็นสถานท่ีพระนางสริมิหามายาประสตูิเจา้ชายสทิธตัถะกมุาร เมื่อวนั

ศกุร ์วนัเพ็ญเดือน ๖ ปีจอ ก่อนพทุธศกัราช ๘๐ปี ซึง้ภายในบริเวณมีวิหารมหามายา สระโบกขรณี และเสาพระเจ้าอโศกที่มี
ขนาดความสงู ๒๒ ฟุต ๔ นิว้และมีขอ้ความจารกึเป็นหลกัฐานว่า “ณ ที่นี่คือ สถานที่ประสตูิของเจา้ชายสิทธัตถะ และพระเจา้
อโศกเสด็จมาบชูาในปีที่ ๒๐ แห่งรชักาลของพระองค”์ (ประมาณพทุธศตวรรษที่ ๓ ) ปัจจุบนัลมุพินีวนัไดร้บัการบูรณะและมี
ถาวรวตัถสุ  าคญัที่ชาวพทุธนิยมไปสกัการะ คือ “เสาหินพระเจา้อโศกมหาราช” ที่ระบวุา่สถานท่ีนีเ้ป็นสถานท่ีประสตูิของเจา้ชาย
สทิธตัถะ นอกจากนีย้งัมี “วิหารมายาเทวี” ภายในประดิษฐานภาพหินแกะสลกัพระรูปพระนางสริมิหามายาประสตูิพระราชโอรส 
โดยเป็นวิหารเก่ามีอายรุว่มสมยักบัเสาหินพระเจา้อโศก ปัจจบุนัทางการเนปาลไดส้รา้งวิหารใหมท่บัวิหารมายาเทวีหลงัเก่า และ
ไดข้ดุคน้พบศิลาจารกึรูปคลา้ยรอยเทา้ สนันิษฐานวา่เป็นจารกึรอยเทา้กา้วที่เจ็ดของเจา้ชายสิทธตัถะที่ทรงด าเนินไดเ้จ็ดกา้วใน
วนัประสตูิ ปัจจุบนัลมุพินีวนัอยู่ในเขตประเทศเนปาล ติดชายแดนประเทศอินเดียทางเหนือเมืองโคราฆปรุะ ห่างจากเมืองติเลา
ราโกต (หรือ นครกบิลพสัดุ)์ ทางทิศตะวนัออก ๑๑ กิโลเมตร และห่างจากสิทธารถนคร (หรือนครเทวทหะ) ทางทิศตะวันตก๑๑
กิโลเมตร ซึ่งถกูตอ้งตามต าราพระพทุธศาสนาที่กลา่ววา่ลมุพินีวนัสถานที่ประสตูิตัง้อยูร่ะหวา่งเมืองกบิลพสัดุแ์ละเมืองเทวทหะ 

http://th.wikipedia.org/wiki/เสาหินพระเ%E0%B8%258
http://th.wikipedia.org/wiki/พระนางสิริ%E0%B8%25A
http://th.wikipedia.org/wiki/เนปาล
http://th.wikipedia.org/wiki/อินเดีย
http://th.wikipedia.org/wiki/โคราฆปุระ
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ปัจจุบนัลมุพินีวนัมีเนือ้ที่ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร ่ทางการเรียกสถานที่นีว้่า รุมมินเด มีสภาพเป็นชนบท มีผูอ้าศยัอยู่ไม่มากมีสิ่ง
ปลกูสรา้งเป็นพทุธสถานเพียงเลก็นอ้ย แตม่ีวดัพทุธอยูใ่นบรเิวณนีห้ลายวดั รวมทัง้วดัไทยลมุพินี ลมุพินีวนัไดร้บัการยกยอ่งจาก
องคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกประเภทมรดกทางวฒันธรรมตัง้แตปี่ พ.ศ.๒๕๔๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศสู่เมืองพาราณสี(Varanasi) สถานที่แสดงปฐมเทศนา (ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 6 – 7  

ชั่วโมง)         

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั TRIDEV หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่6 พาราณสี – ล่องเรือแม่น า้คงคา – กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นสมัผสักบัความหลากหลายของผูค้นและที่แม่น ้าคงคาท่ีชาวฮินดเูช่ือวา่เป็นสถานท่ีศกัดิส์ทิธ์ิเน่ืองจากเป็นจดุท่ีตุม้ห ูของ
พระศิวะตกอยู่ใตแ้ม่น า้แห่งนี ้ในทางพทุธศาสนาเองเช่ือกนัว่าเป็นสถานที่ไดน้  าพระอฐิัของพระพทุธเจา้มาลอยองัคารที่แม่น า้
แหง่นีด้ว้ย ใหท้า่นไดล้อ่งเรอืเพื่อไปถวายกระทงเป็นพทุธบชูา ณ ที่น่ีเองทา่นจะไดส้มัผสัวิถีชีวิตของชาวฮินดซูึง่จะมาอาบน า้ ดื่ม
น า้รวมทัง้ทา่น า้ที่น่ี ** ขอสงวนสิทธ์ิปรับเปลี่ยนโปรแกรม กรณีที่ไม่สามารถล่องเรือได้**  ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดินทาง
สูส่นามบินพาราณส ี

14.20 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินแอรเ์อเชีย (Air Asia) เที่ยวบินที่ FD109 
18.50 น. ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยความสวสัดิภาพ 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/วัดไทยลุมพ%E0%B8%25B
http://th.wikipedia.org/wiki/องค์การยูเ%E0%B8%259
http://th.wikipedia.org/wiki/พ.ศ._2540
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เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซา่ภายใน 3 วนันบัจาก

วนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นติดตอ่เจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัรโดยสารทกุ

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รบัผิดชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รายบคุคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของ
ทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้ง

ไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพยีง  

The Four Holy Places  

อนิเดยี เนปาล 6 วัน 5 คนื โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี(FD) 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

7 - 12 ก.พ. 63 19,900 19,900 19,900 10,900 3,900 

6 - 11 มี.ค. 63 19,900 19,900 19,900 11,900 3,900 

20 - 25 มี.ค. 63 19,900 19,900 19,900 11,900 3,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง

บริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น ค่าเครือ่งดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดินทาง, ค่าน า้หนกัเกินจาก

ทางสายการบินก าหนด, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญู
หายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. คา่ท าใบอนญุาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรอืคนตา่งดา้ว 
6. คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศอินเดีย และเนปาล (ประมาณ 3,000 บาท ช าระพรอ้มเงินมดัจ า) 
7. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน 2,000 บาท 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 
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1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของ
สถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหวา่งยื่นวีซา่ หรอื ก่อนเดินทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบ
ลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซา่ที่ค่อนขา้งนานและอาจไมส่ามรถดึง
เลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรือ
ศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทาง
ตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบริษัทดว้ย เนื่องจาก
ประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซา่ และจ านวนหนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืวา่ง
ส าหรบัติดวีซา่ไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ และ
พาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่ีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรอื แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบินและช่วงเวลา
เดินทาง   

2.  หากตั๋วเครือ่งบินท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง 
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น 
ตอ้งเป็นผูท้ี่มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ยา่งรวดเรว็ในกรณีที่เครือ่งบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้
(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บั
ทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไมค่รบตามจ านวนท่ี 

บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัท
ตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  
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6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่ อนการ
เดินทางของทา่น  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที่ไมส่ามารถเรยีกคืนไดค้ือ คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว 
และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ 
ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ เช่น คา่วีซา่และคา่บรกิารยื่นวีซา่ / คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบิน (กรณีออก
ตั๋วเครือ่งบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทางบรษัิท

ของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว ( Single) ,ห้องคู่  

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ิดกนัและบางโรงแรม  อาจจะ
ไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิใน

การปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไมม่ีอา่งอาบน า้ 

ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

ส าหรับผู้ทีม่ีความประสงคต้์องการขอยืน่วซ่ีาอนิเดยีแบบออนไลน ์
เอกสารในการยืน่วีซ่าอินเดยีส าหรับผู้ทีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรบัประทบัวีซ่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุใช้
งานเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสารบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2x2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเท่านัน้ จ  านวน 1 ใบ เป็นรูปท่ีถ่ายจากรา้นถ่ายรูป
เท่านั้น รูป (ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ , ไม่ใส่ชุดข้าราชการหรือเครื่องแบบใดๆ ไม่เป็นรูป
สติก๊เกอรร์วมถึงหา้มใชรู้ปท่ีถ่ายเองและปริน้ทเ์อง) 

3. แบบฟอรม์ 
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*** เอกสารการย่ืนขอวีซา่อินเดียแบบออนไลน ์ 

สามารถรองรบัไฟลน์ามสกลุ JPG, PNG, PDF ขนาดไฟลไ์มเ่กิน 2MB 
!! สว่นไฟล ์WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไมร่องรบั กรุณาแปลงเป็น PDF ก่อนได ้ 

ขอ้ความหรือเนือ้หาตอ้งครบถว้นและมีความชดัเจนเท่านัน้ *** 
 

ส าหรับผู้ทีม่ีความประสงคต้์องการขอยืน่วซ่ีาเนปาล 
เอกสารในการยืน่วีซ่าเนปาลส าหรับผู้ทีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรบัประทบัวีซ่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุใช้
งานเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสารบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2x2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเท่านัน้ จ  านวน 1 ใบ เป็นรูปท่ีถ่ายจากรา้นถ่ายรูป
เท่านั้น รูป (ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ , ไม่ใส่ชุดข้าราชการหรือเครื่องแบบใดๆ ไม่เป็นรูป
สติก๊เกอรร์วมถึงหา้มใชรู้ปท่ีถ่ายเองและปริน้ทเ์อง) 

3. แบบฟอรม์ 
*** เอกสารในการย่ืนวีซา่เนปาลตอ้งใชเ้อกสารเป็นตวัจริงเทา่นัน้ *** 
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