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ตามรอยพระศาสดา อนิเดีย เนปาล สังเวชนียสถานครบ 4 ต าบล 
6 วัน 5 คืน โดยสายการบนิ อนิดโิก แอร์ไลน์ (6E) 

เดนิทาง มกราคม – มีนาคม 2563  

 

 

 

 

ราคาเร่ิมต้นเพยีง 19,900.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ) (6E 98 : 06.35 – 08.45) – พาราณส ี– สงัเวชนียสถาน สารนาถ (แสดงปฐมเทศนา)  สถปูเจา
คนัธี - ลอ่งเรือแมน่ า้คงคา  

วนัท่ี 2.   พาราณส ี- พทุธคยา– สถปูพทุธคยา (ตรัสรู้) – พระมหาโพธ์ิเจดีย์ 
วนัท่ี 3   พทุธคยา – เวสาล ี– วดัป่ามหาวนั –เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช  – เมืองกสุนิารา 
วนัท่ี 4   กสุนิารา - สงัเวชนียสถาน กสุนิารา (ปรินิพพาน) -เมืองลมุพินีวนั 
วนัท่ี 5.   สงัเวชนียสถาน สวนลมุพินีวนั (ประสตูิ) – วิหารมหามายา -  สระโบกขรณี – เสาพระเจ้าอโศก - เมืองพาราณส ี
วนัท่ี 6.    พาราณส ี– กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ) (6E : 11.40 – 16.40) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) (6E 98 : 06.35 – 08.45) – พาราณ
สี – สังเวชนียสถาน สารนาถ (แสดงปฐมเทศนา)  สถูปเจาคันธี - 
ล่องเรือแม่น า้คงคา 

03.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ  อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู3 เคาน์เตอร์ E สายการบินอนิดิโก แอร์ไลน์  
(Indigo Airline) โดยมีเจ้าหน้าทีค่อยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระให้กบัทา่น 

06.35 น. ออกเดินทางสู ่เมืองพาราณส ีโดยสายการบิน อินดิโก แอร์ไลน์  (Indigo Airline) เที่ยวบินที่ 6E 98   
08.45 น. ถึงสนามบินพาราณสี (Varanasi) ประเทศอินเดีย (เวลาท้องถ่ิน ช้ากว่าประเทศไทย 1.5 ชัว่โมง) น าท่านผ่านขัน้ตอนการ

ตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้น าท่านไปยังเมืองสารนาถ (Sarnath) น าชมสังเวชนียสถานแหล่งที่  ๒ สารนาถ สถานที่
แสดงปฐมเทศนา นมสัการสถปูเจาคันธี (Chaukhandi Stupa) สถานท่ีพระพทุธเจ้าพบปัจจคัคีอีกครัง้หลงัจากตรัสรู้แล้ว น า
นมสัการธรรมเมขสถูป ที่เช่ือกนัว่าเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาหวัข้อธรรมจกักปัปวตัตนสตูรท าให้พระ
โกณฑญัญะบรรลโุสดาบนัพระพุทธศาสนาจึงมีพระรัตนตรัยครบ ๓ ประการ แล้วน าชมวิหารมลูคนัธกุฏิหลงัใหม่ภายใน
ประดิษฐานพระพทุธรูปปางปฐมเทศนาเลยีนแบบคปุตะและจิตรกรรมฝาผนงัเลา่เร่ืองพทุธประวตัิฝีมือช่างชาวญ่ีปุ่ น แล้วน า
ทา่นชมพิพิธภณัฑ์แห่งเมืองสารนาถ  ชมหวัเสาพระเจ้าอโศก ท าเป็นรูปสิงห์บางท่านอธิบายว่าเป็นสญัลกัษณ์ของศากย
สิงห์พระราชวงศ์ของพระพทุธเจ้า เสามีฐานบวัคว ่า มีบลัลงัก์สี่เหลี่ยมรอบสลกัเป็นรูปธรรมจักรและรูปช้าง ม้า สิงห์และโค 
แล้วน าชมโบราณวตัถทุี่ขดุค้นพบในบริเวณเมืองสารนาถและเมืองใกล้เคียง อาทิเช่น พระพทุธรูปศิลปะแบบคนัธาระ แบบมถุ
รา แบบคปุตะ และ แบบปาละ ฯลฯ แล้วน าชมโบราณวตัถชิุน้เอกของพิพิธภณัฑ์ พระพุทธรูปแบบคุปตะปางปฐมเทศนา 
ที่ค้นพบบริเวณใกล้ๆกบั มูลคันธกุฎี สถานท่ีจ าพรรษาของพระพทุธเจ้า “อนึ่งศิลปะคปุตะได้รับการยกย่องว่ามีความงดงาม
และสมบรูณ์แบบที่สดุในศิลปะอินเดียทัง้มวลและเมืองสารนาถยงัเป็นศนูย์กลางของโรงเรียนสกุลช่างคปุตะ ที่อายเุก่าแก่ถึง 
๑,๔๐๐ ปีมาแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  
 จากนัน้น าทา่นสมัผสักบัความหลากหลายของผู้คนและที่แม่น า้คงคาท่ีชาวฮินดเูช่ือวา่เป็นสถานท่ีศกัดิ์สทิธ์ิเน่ืองจากเป็นจดุท่ี

ตุ้มห ูของพระศวิะตกอยูใ่ต้แมน่ า้แหง่นี ้ในทางพทุธศาสนาเองเช่ือกนัวา่เป็นสถานท่ีได้น าพระอฐิัของพระพทุธเจ้ามาลอย
องัคารท่ีแมน่ า้แหง่นีด้้วย ให้ทา่นได้ลอ่งเรือเพื่อไปถวายกระทงเป็นพทุธบชูา ณ ท่ีนี่เองทา่นจะได้สมัผสัวิถีชีวิตของชาวฮินดซูึง่
จะมาอาบน า้ ดืม่น า้รวมทัง้ทา่น า้ที่น่ี ** ขอสงวนสิทธ์ิปรับเปลี่ยนโปรแกรม กรณีที่ไม่สามารถล่องเรือได้**  จากนัน้น า
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ทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ที่พัก โรงแรม TRIDEV  หรือเทียบเทา่,เมืองพาราณส ี

วันที่2 พาราณสี - พุทธคยา– สถูปพุทธคยา (ตรัสรู้) – พระมหาโพธ์ิเจดีย์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสูเ่มืองคยา (Gaya) เมืองพุทธคยา สถานท่ีเช่ือกนัวา่เป็นท่ีตรัสรู้ ของพระพทุธเจ้าซึง่ค้นพบโดยนกัโบราณคดี
ชาวองักฤษ ช่ือ เซอร์ อเลกซานเดอร์ คนันิงแฮม เมื่อร้อยกวา่ปีก่อนแล้ว  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  

 น าทา่นนมสัการ สถูปพุทธคยา ทรงศิขระที่ได้รับการบรูณะใหม่ภายในประดิษฐานพระพทุธรูป “พระพทุธเมตตา” ปางมาร

วิชยั แล้วน านมสัการต้นศรีมหาโพธ์ิท่ีได้น าพนัธ์ุมาปลกูตรงท่ีเช่ือกนัว่าเป็นจุดท่ีพระพทุธเจ้าประทบันัง่บ าเพ็ญเพียรจนตรัสรู้

สมโพธิญาณ แล้วน าชม สตัตมหาสถาน สถานที่พระพุทธเจ้าเสวยวิมุติสขุหลงัจากตรัสรู้แล้วเจ็ดแห่ง แห่งละสปัดาห์รอบๆ

พทุธคยาเพื่อทบทวนความรู้ก่อนที่จะเสด็จออกสัง่สอนผู้คน อนัประกอบไปด้วย 

1.เสด็จประทบับนพระแทน่วชัรอาสน์ ใต้ต้นศรีมหาโพธ์ิพร้อมเสวยวิมตุติสขุตลอด ๗ วนั ในสปัดาห์ที่ ๑ 

2.เสด็จประทบั ณ อนิมิสเจดีย์ ทรงยืนจ้องพระเนตรดตู้นศรีมหาโพธ์ิ โดยมิได้กระพริบพระเนตรตลอด ๗ วนั ในสปัดาห์ที่ ๒ 

3.เสด็จประทบั ณ รัตนจงกรมเจดีย์ ทรงนิมิตจงกรมขึน้ แล้วเสด็จจงกรมเป็นเวลา ๗ วนั ในสปัดาห์ที่ ๓ 

4.เสด็จประทบั ณ รัตนฆรเจดีย์ โดยเสด็จไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของต้นศรีมหาโพธ์ิ และประทบันัง่ขดัสมาธิในเรือน

แก้วซึง่เทวดานิรมิตถวาย ทรงพิจารณาพระอภิธรรม๗ วนั ในสปัดาห์ที่ ๔ 

5.เสด็จไปประทบันัง่ขดัสมาธิใต้ต้นไทร อชปาลนิโครธ ซึง่เป็นท่ีพกัของคนเลีย้งแกะ ในสปัดาห์ที่๕ 

6.เสด็จไปประทบันัง่ขดัสมาธิใต้ต้นจิก มจุลนิทร์ ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของต้นศรีมหาโพธ์ิ ในสปัดาห์ท่ี ๖ 

7.เสด็จไปประทบัใต้ต้นเกด ราชายตนะ ประทบันัง่เสวยวิมตุิสขุตลอด ๗วนั  
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น าท่านชม พระมหาโพธ์ิเจดีย์ (Mahabodhi Temple) อนุสรณ์สถานแห่งการตรัสรู้ของพระสมัมาสมัพุทธเจ้า ภายใน
ประดิษฐานพระพทุธเมตตาพระพทุธรูปท่ีรอดจากการถกูท าลายจากพระเจ้าศศางกา พระพทุธ รูปองค์นีเ้ป็นพระพทุธรูปปาง
มารวิชยัแบบศิลปะปาละ เป็นท่ีเคารพศรัทธาของชาวพทุธทัว่โลก จากนัน้น าท่านชมศิลปะอินเดียสมยัพระเจ้าอโศกอายกุว่า 
๒,๒๐๐ ปี ชมเสาพระเจ้าอโศกที่ทรงให้สร้างเพื่อประกาศศาสนาและถวายเป็นพทุธบชูาแก่สงัเวชนียสถาน ชมประตโูทรณะที่
สลกั เร่ืองราวเก่ียวกบัพทุธประวตัิ แล้วชมสถปูและภาพสลกัอดีตพระพทุธเจ้าศิลปะสมยัปาละอายรุาว ๑,๒๐๐ ปี “สมยัปาละ
เป็นช่วงที่พุทธศาสนารุ่งเรืองแผ่ขยายอยู่ในอินเดียภาคเหนือโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่มหาวิทยาลยันาลันทา รัฐพิหารตาม
หลกัฐานการบนัทกึจดหมายเหตกุารณ์เดินทางมาสบืทอดพทุธศาสนาของหลวงจีนเหีย้นจงั (พระถงัซมัจัง๋) และหลวงจีนอีจิ้ง 
จากประเทศจีน” ได้เวลาสมควรน าทา่นเดินทางกลบัสูท่ี่พกั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  

ที่พัก โรงแรม TATHAGAT  หรือเทียบเทา่,เมืองพทุธคยา 

วันที่ 3 
พุทธคยา – วัดป่ามหาวัน –เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช  – เมืองกุสิ
นารา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองเวสาลี (Vaishali) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4-5 ชัว่โมง) 

 น าทา่นชมเมืองหลวงของอาณาจกัรวชัชี หนึง่ในสิบหกแค้วนของชมพทูวีปในสมยัโบราณ เมืองนีม้ีช่ือหลายช่ือคือ ไพสาลี ไว
สาลี และเมืองนีเ้ป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พุทธศาสนาที่ส าคญัแห่งหนึ่ง รวมทัง้เป็นที่ก าเนิดของพระมหาวีระศาสดาของ
ศาสนาเชนและที่เป็นต้นก าเนิดของการท าน า้มนต์ในพทุธศาสนา เนื่องจากได้เกิดทพุิกขภยัร้ายแรงทัว่เมืองเวสาลีมีคนตาย
มากมาย กษัตริย์ลจิฉวีจึงได้นิมนต์ให้พระพทุธเจ้าได้มาโปรดชาวเมือง พระพทุธเจ้าจึงน าเหลา่ภิกษุ ๕๐๐ รูป เดินทางไปโปรด
ที่เมืองไวสาล ีพร้อมทัง้ได้มีการประพรมน า้มนต์ทัว่ทัง้เมือง น าทา่นเที่ยวชม วัดป่ามหาวัน ชมเสาอโศกที่สมบูรณ์ที่สุดและ

งดงามที่ สุดของอินเดีย เมืองเวสาลีมีความส าคัญมาตัง้แต่สมัยก่อนพุทธกาล โดยเป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นที่มีความ
เจริญรุ่งเรืองมากแคว้นหนึ่งในบรรดา ๑๖ แคว้นของชมพูทวีป มีการปกครองด้วยระบบสามคัคีธรรมหรือคณาธิปไตย ที่
สามารถเรียกได้วา่เป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยระบบหนึง่ คือไมม่ีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุทรงอ านาจสทิธ์ิขาด มีแต่
ผู้ เป็นประมขุแหง่รัฐซึง่บริหารงานโดยความเห็นชอบจากรัฐสภา ซึ่งจะประกอบไปด้วยเหลา่สมาชิกจากเจ้าวงศ์ต่าง ๆ ซึ่งรวม

http://www.oceansmile.com/India/Patna.htm
http://www.oceansmile.com/India/Patna.htm
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เป็นคณะผู้ครองแคว้น ในคมัภีร์พระพทุธศาสนากลา่วว่าเจ้าวงศ์ต่างๆ มีถึง ๘วงศ์ และในจ านวนนีว้งศ์เจ้าลิจฉวีแห่งเวสาลี
และวงศ์เจ้าวิเทหะแหง่เมืองมิถิลาเป็นวงศ์ที่มีอิทธิพลที่สดุ ในสมยัพทุธกาลพระพทุธเจ้าเคยเสด็จมาที่เวสาลีหลายครัง้ แต่ละ
ครัง้จะทรงประทบัที่กูฏาคารศาลาป่ามหาวนัเป็นสว่นใหญ่ พระสตูรหลายพระสตูรเกิดขึน้ที่เมืองแห่งนี ้และที่กูฏาคารศาลา
นี่เองที่เป็นที่ๆ พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี พระน้านางของพระพุทธองค์ พร้อมกับบริวาร 
สามารถอุปสมบทเป็นภิกษุณีได้เป็นครัง้แรกในโลก และในการเสด็จครัง้สดุท้ายของพระพุทธองค์ พระองค์ได้ทรงรับสวน
มะม่วงของนางอมัพปาลี นางคณิกาประจ าเมืองเวสาลี ซึ่งนางได้อทุิศถวายเป็นอารามในพระพทุธศาสนา พระพทุธองค์ได้
ทรงจ าพรรษาสดุท้ายที่เวฬวุคาม และได้ทรงปลงอายสุงัขารที่ปาวาลเจดีย์ และเมื่อหลงัพทุธปรินิพพานแล้วได้ ๑๐๐ ปี ได้มี
การท าสงัคายนาครัง้ที่ ๒ ณ วาลกิาราม ซึง่ทัง้หมดล้วนอยูใ่นเมืองเวสาลี 
  

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  
บ่าย น าทา่นเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู ่เมืองกุสินารา (Kushinagar) ซึง่เป็นสถานท่ีปรินิพพานของพระพทุธเจ้า 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ที่พกั โรงแรม OM RESIDENCY HOTEL หรือเทียบเท่า,เมืองกุสินารา 

วันที่ 4 กุสินารา – สังเวชนียสถาน กุสินารา (ปรินิพพาน) – เมืองลุมพนีิวัน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 น าท่านชมสังเวชนียสถานแหล่งที่  ๔ กุสินารา ในสมยัพทุธกาลเป็นเมืองเอกหนึ่งในสองของแคว้นมลัละ อยู่ตรงข้ามฝ่ัง
แม่น า้คู่กับเมืองปาวา เป็นที่ตัง้ของสาลวโนทยานหรือป่าไม้สาละ ที่พระพทุธเจ้าเสด็จดบัขนัธปรินิพพานและเป็นสถานที่
ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า “สาลวโนทาย” สถานที่เสด็จดบัขนัธปรินิพพาน มีช่ือเรียกในท้องถ่ินว่า มาถากุนวะระกาโกฏ 
(Matha-Kunwar-Ka-Kot) ซึง่แปลวา่ ต าบลเจ้าชายสิน้ชีพ ปรากฏตามคมัภีร์ว่า เมืองนีเ้คยเป็นที่ปรินิพพานของพระพทุธเจ้า
พระนามวา่ผสุสะ เป็นท่ีเกิดบ าเพ็ญบารมีของพระ โพธิสตัว์หลายครัง้ เคยเป็นราชธานีนามว่ากุสาวดีของพระเจ้ามหาสทุสัสน
จกัรพรรดิ 
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น าทา่นนมสัการอนสุรณ์สถานท่ีส าคญัคือ มหาปรินิพพานสถปู (Parinirvana Stupa) ซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชสร้างไว้และ
บรรจุพระบรมสารีริกธาต ุวิหารปรินิพพานซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปรินิพพานอยู่ภายในและมีซากศาสนสถาน
โบราณโดยรอบมากมาย จากนัน้น าท่านนมสัการสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าที่มกุฎพันธเจดีย์ แล้วน านัง่สมาธิที่
วิหารพระรูปพระพทุธไสยาสน์ มีจารึกก าหนดอายเุก่าแก่กวา่ ๑,๔๐๐ปี แสดงตอนเสด็จปรินิพพาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  

บ่าย น าทา่นเดินทางสู ่เมืองลุมพนีิ (Lumbini) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4-5 ชัว่โมง) ซึง่เป็นสถานท่ีประสตูิของพระพทุธเจ้า 

*** โปรดเตรียมหนังสือเดนิทางติดตัวไว้ 

เพื่อประทับตราออกจากประเทศอินเดียเข้าสู่ประเทศเนปาล *** 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า  

ที่พกั โรงแรม ZAMBALA หรือเทียบเท่า,เมืองลุมพินี, ประเทศเนปาล 

วันที่ 5 
สังเวชนียสถาน สวนลุมพินีวัน (ประสูติ) – วิหารมหามายา -  สระ
โบกขรณี – เสาพระเจ้าอโศก-เมืองพาราณสี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 น าทา่นชม สังเวชนียสถานแหล่งที่ ๓ สวนลุมพินีวัน เป็นสถานท่ีพระนางสิริมหามายาประสตูิเจ้าชายสิทธัตถะกุมาร เมื่อ
วนัศุกร์ วนัเพ็ญเดือน ๖ ปีจอ ก่อนพุทธศกัราช ๘๐ปี ซึง้ภายในบริเวณมีวิหารมหามายา สระโบกขรณี และเสาพระเจ้า
อโศกที่มีขนาดความสงู ๒๒ ฟุต ๔ นิว้และมีข้อความจารึกเป็นหลกัฐานว่า “ณ ที่นี่คือ สถานที่ประสตูิของเจ้าชายสิทธัตถะ 
และพระเจ้าอโศกเสด็จมาบชูาในปีที่ ๒๐ แหง่รัชกาลของพระองค์” (ประมาณพทุธศตวรรษที่ ๓ ) ปัจจุบนัลมุพินีวนัได้รับการ
บรูณะและมีถาวรวตัถุส าคญัที่ชาวพทุธนิยมไปสกัการะ คือ “เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช” ที่ระบุว่าสถานที่นีเ้ป็นสถานที่
ประสตูิของเจ้าชายสิทธัตถะ นอกจากนีย้งัมี “วิหารมายาเทวี” ภายในประดิษฐานภาพหินแกะสลกัพระรูปพระนางสิริมหา
มายาประสตูิพระราชโอรส โดยเป็นวิหารเก่ามีอายรุ่วมสมยักบัเสาหินพระเจ้าอโศก ปัจจุบนัทางการเนปาลได้สร้างวิหารใหม่
ทบัวิหารมายาเทวีหลงัเก่า และได้ขดุค้นพบศิลาจารึกรูปคล้ายรอยเท้า สนันิษฐานว่าเป็นจารึกรอยเท้าก้าวที่เจ็ดของเจ้าชาย
สทิธตัถะที่ทรงด าเนินได้เจ็ดก้าวในวนัประสตูิ ปัจจบุนัลมุพินีวนัอยูใ่นเขตประเทศเนปาล ติดชายแดนประเทศอินเดียทางเหนือ
เมืองโคราฆปรุะ ห่างจากเมืองติเลาราโกต (หรือ นครกบิลพสัดุ์) ทางทิศตะวนัออก ๑๑ กิโลเมตร และห่างจากสิทธารถนคร 
(หรือนครเทวทหะ) ทางทิศตะวนัตก๑๑กิโลเมตร ซึง่ถกูต้องตามต าราพระพทุธศาสนาที่กลา่ววา่ลมุพินีวนัสถานท่ีประสตูิตัง้อยู่

http://th.wikipedia.org/wiki/เสาหินพระเ%E0%B8%258
http://th.wikipedia.org/wiki/พระนางสิริ%E0%B8%25A
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


  7 อินเดีย เนปาล ทวัร์สงัเวชนียสถานครบ 4 ต าบล  6 วนั 5 คืน (6E)                                                                       [GQ3VNS-6E001] 

 

ระหวา่งเมืองกบิลพสัดุ์และเมืองเทวทหะ ปัจจบุนัลมุพินีวนัมีเนือ้ที่ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ ทางการเรียกสถานที่นีว้่า รุมมินเด มี
สภาพเป็นชนบท มีผู้อาศยัอยูไ่มม่ากมีสิง่ปลกูสร้างเป็นพทุธสถานเพียงเล็กน้อย แต่มีวดัพทุธอยู่ในบริเวณนีห้ลายวดั รวมทัง้
วดัไทยลมุพินี ลุมพินีวันได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกประเภทมรดกทางวฒันธรรมตัง้แต่ปี พ.ศ.
๒๕๔๐  
 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  

บ่าย น าเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่เมืองพาราณสี(Varanasi) สถานที่แสดงปฐมเทศนา (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 6-7 

ชัว่โมง)         

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  

ที่พกั โรงแรม TRIDEV หรือเทียบเท่า,เมืองพาราณส ี

วันที่ 6 พาราณสี – กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ) (6E : 11.40-16.40) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

  ได้เวลาสมควร น าทา่นเดินทางสูส่นามบินพาราณส ี

11.40 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินอนิดิโก แอร์ไลน์  (Indigo Airline) เที่ยวบินที่ 6E 97   
16.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพมหานคร โดยความสวสัดิภาพ 

 

ราคาแนะน าเพยีง อนิเดยี เนปาล ทวัร์สังเวชนียสถานครบ 4 ต าบล  
6 วัน 5คืน โดยสายการบนิ อนิดโิก แอร์ไลน์  (6E) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี  10 – 15 ม.ค.  63 19,900 19,900 19,900 3,990 11,900 
วนัท่ี  17 – 22  ม.ค. 63 19,900 19,900 19,900 3,990 11,900 
วนัท่ี  20 – 25  ก.พ.  63 19,900 19,900 19,900 3,990 11,900 
วนัท่ี  12 – 17 มี.ค.  63 19,900 19,900 19,900 3,990 11,900 

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
http://th.wikipedia.org/wiki/พ.ศ._2540
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ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ติดต่อสอบถาม ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่าอนิเดีย) 
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าอนิเดีย ท่านละ 1,800 บาท 
และค่าวีซ่าเนปาล ท่านละ 1,000 บาท 

ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท/ท่าน/ทริป 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ 

เพ่ือเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความ
ผิดพลาด ทางบริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จา่ยทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดนิทางชว่งวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือคา่มดัจ าท่ีพกั

โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบิน
พิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่
ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3. กระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ น า้หนกัรวมไมเ่กิน 20 กิโลกรัม 

อาจมีคา่ปรับหากน า้หนกัเกินตามสายการบนิก าหนด 
4.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
6.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
7.  ค่าประกันอุบตัิเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกว่า 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่อินเดียแบบออนไลน์ 5 วนัท าการ ทา่นละ 1,800 บาท 
3. คา่วีซา่เข้าประเทศเนปาล 3 วนัท าการ ทา่นละ 1,000 บาท 
4. คา่น า้หนกักระเป๋าเดนิทางท่ีเกินจากสายการบนิก าหนด 
5. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
6. คา่ใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เคร่ืองด่ืม, คา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกั

รีดฯลฯ 
7. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
8. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งด้าว 
9. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 2,000 บาท /ทา่น/ทริป 

 
 



  10 อินเดีย เนปาล ทวัร์สงัเวชนียสถานครบ 4 ต าบล  6 วนั 5 คืน (6E)                                                                       [GQ3VNS-6E001] 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไข

ได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตกุารณ์ไม่

สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความ
สญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่
รับผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ีนัง่บน
เคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะ
ปรับราคาตัว๋เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง 
การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุด
ความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไมคื่นเงินให้ส าหรับคา่บริการนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการ
เท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ มิ
เชน่นัน้ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าอนิเดียแบบออนไลน์ 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าอินเดียส าหรับผู้ท่ีถือพาสสปอร์ตไทย 

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทบัวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายใุช้
งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสารบริษัทจะ
ไมรั่บผิดชอบในกรณีสญูหาย* 
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2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2x2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเท่านัน้ จ านวน 1 ใบ เป็นรูปท่ีถ่ายจากร้านถ่ายรูป
เท่านัน้ รูป (ห้ามสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดบั, ไม่ใส่ชุดข้าราชการหรือเคร่ืองแบบใดๆ ไม่เป็นรูป
สติก๊เกอร์รวมถึงห้ามใช้รูปท่ีถ่ายเองและปริน้ท์เอง) 

3. แบบฟอร์ม 
*** เอกสารการย่ืนขอวีซา่อินเดียแบบออนไลน์  

สามารถรองรับไฟล์นามสกลุ JPG, PNG, PDF ขนาดไฟล์ไมเ่กิน 2MB 
!! สว่นไฟล์ WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไมร่องรับ กรุณาแปลงเป็น PDF ก่อนได้  

ข้อความหรือเนือ้หาต้องครบถ้วนและมีความชดัเจนเท่านัน้ *** 
 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเนปาล 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าเนปาลส าหรับผู้ท่ีถือพาสสปอร์ตไทย 

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทบัวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายใุช้
งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสารบริษัทจะ
ไมรั่บผิดชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2x2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเท่านัน้ จ านวน 1 ใบ เป็นรูปท่ีถ่ายจากร้านถ่ายรูป
เท่านัน้ รูป (ห้ามสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดบั, ไม่ใส่ชุดข้าราชการหรือเคร่ืองแบบใดๆ ไม่เป็นรูป
สติก๊เกอร์รวมถึงห้ามใช้รูปท่ีถ่ายเองและปริน้ท์เอง) 

3. แบบฟอร์ม 
*** เอกสารในการย่ืนวีซา่เนปาลต้องใช้เอกสารเป็นตวัจริงเทา่นัน้ *** 
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