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          พกัโรงแรมทุกคืน มีพระวิทยากร +เสริมอาหารไทยทุกม้ือ 
 “ดูก่อนอานนท ์สังเวชนียสถาน 4 แห่ง เป็นท่ีควรเห็นของกลุบุตรผูมี้ศรัทธา ดว้ยระลึกวา่” 

• พระตถาคตประสูติในท่ีน้ี ๑ เมืองลุมพินีวนั  

• พระตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญานในท่ีน้ี ๑ เมืองพุทธคยา  
• พระตถาคตยงัธรรมจกัรใหเ้ป็นไปแลว้ในท่ีน้ี ๑ เมืองพาราณสี 

• พระตถาคตเสด็จปรินิพพาน ดว้ยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในท่ีน้ี ๑ เมืองกุสินรา 

”ชมความมหศัจรรยข์องส่ิงมหศัจรรยข์องโลกอนุสรณ์แห่งความรัก ทชัมาฮาล” 
 

 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
  
 
 
รายการท่องเทีย่วเวลาทีอ่นิเดยีชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง 
วนัแรก กรุงเทพฯ- เดลล-ีอคัรา 

 
   

06.00 น.  คณะเดนิทางพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประตู 10 แถว P เคานเ์ตอร ์สายการบนิ JET 
AIRWAYS โดยเจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ  คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหก้บั ทกุท่าน พเิศษ!! บรกิาร
อาหารว่าง + น ้าดืม่ 1 ขวดเล็กก่อนขึน้เครือ่ง 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด เชน่ มีดพับ กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บเป็นตน้กรุณาใส่ใน

กระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้เคร ือ่งบนิ 
▪ วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลวอาท ิครมีโลช ัน่น ้าหอมยาสฟัีน เจลสเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการ

ตรวจอยา่งละเอยีดอกีคร ัง้โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกนิ10 ชิน้ในบรรจภุณัฑล์ะไม่เกนิ 100 ml.  
08:55 น.  สู่ เมอืงเดลล ี โดยสายการบนิJET AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่ 9W63(บรกิารอาหารบนเครือ่ง)(ใช ้

เวลาบนิ 4 ช ัว่โมง)  
12:00 น. ถงึท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ีเมอืงเดลล(ีNew Delhi) ตามเวลาทอ้งถิน่ ผ่านพธิกีารตรวจ

คนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
จากนัน้ น าเดนิทางสู่เมอืงอคัรา (Agra) อดตีเมอืงหลวงของอนิเดยีในสมยัทีย่งัเรยีกวา่"ฮนิดสูถาน" เป็นเมอืงทีต่ ัง้อยู่

รมิแม่น า้ยมนาทางตอนเหนือของประเทศอนิเดยี ในรฐัอตุตรประเทศตัง้อยูห่่างจากเมอืงลคัเนาซึง่เป็นเมอืงหลวง
ของรฐัอตุตรประเทศเคยเป็นเมอืงหลวงส าคญัของอนิเดยีในยุคศตวรรษที ่ 16 ตัง้อยูร่มิฝ่ังแม่น า้ยมุนาเมอืงอคัรายงั
เป็นทีต่ ัง้ของป้อมอกัราและทชัมาฮาล ซึง่ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี 1983 

20.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมพกัผ่อนตามอธัยาศยั   
ทีพ่กั ณ Sarovar Premium Crystal Inn (Agra)หรอืเทยีบเท่า  

  

วนัทีส่อง (2) เมอืงอคัราอคัรา   (ทชัมาฮาล -อคัราฟอรท์ )-ลคัเนาว-์สารวตัถ ี  
   

06.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
07.30 น. น าท่านชมทชัมาฮาล สิง่มหศัจรรยข์องโลก สุสานหนิอ่อนทีผู่ค้นเชือ่ว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรกัทีส่วย

ทีสุ่ดในโลกสรา้งขึน้โดยสมเด็จพระจกัรพรรดแิห่งจกัรวรรดโิมกุลผูม้รีกัมั่นคงต่อพระมเหสขีองพระองค.์...ทชัมา
ฮาลถกูพจิารณาใหเ้ป็นหน่ึงในเจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องโลกในยุคใหม่ ซ ึง่ตัง้อยู่ในสวนรมิฝ่ังแม่น า้ยมุนา ในเมอืงอา
ครา ส่วนทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ คอื หลมุศพของพระนางมุมตซั มาฮาล ซึง่ถกูสรา้งดว้ยหนิอ่อนสขีาว ศลิาแลง ประดบั
ลวดลายเคร ือ่งเพชร พลอย หนิ โมราและเคร ือ่งประดบัจากมติรประเทศ ไดร้บัค ารบัรองวา่สรา้งขึน้ดว้ยสดัส่วนที่

พุทธคยา-ราชคฤห์-นาลนัทาพาราณสี-สารนาท-กสิุนารา 
ลุมพนีิวนั-สาวตัถี + ทชัมาฮาล 
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วิจิตรและงดงามที่สุด กวา้งยาวดา้นละ 100 เมตร สูง 60 เมตร มีผูส้รา้งและออกแบบรว่ม 20,000 คน การ
ก่อสรา้งกนิเวลานานถึง 22 ปี ทชัมาฮาลมีเนือ้ทีป่ระมาณ 42 เอเคอร ์เป็นทีต่ ัง้ของมสัยดิ มีหออาซาน (หอสูง
ส าหรบัรอ้งแจง้เวลาท านมาซ) และมสีิง่กอ่สรา้งอืน่ ๆ นายชา่งทีอ่อกแบบ ชือ่ อสุตาด ไอซา ถกูประหารชวีติเพือ่มิ
ใหไ้ปออกแบบสถาปัตยกรรมใด ๆ ทีส่วยกวา่ได ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้  ชมพระราชวงัอคัราฟอรด์   Agra Fort ... ป้อมปราการหนิทรายแดง มรดกโลกของเมอืงอคัรา เป็น

ป้อมปราการประจ าเมอืงซึง่สรา้งเป็นก าแพงหนิทรายสแีดง ตัง้ตระหง่านสวยงาม ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบอคัระ 
พระเจา้อคับารส์รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1565 และสรา้งตอ่เตมิกนัเร ือ่ยมาจนถงึรุน่หลานคอื พระเจา้ชารเ์จฮาน กษตัรยิ ์
องคท์ี ่5 ของราชวงศโ์มกลุ ซ ึง่ปรบัเปลีย่นจากป้อมปราการทางทหารมาเป็นพระราชวงั มกี าแพงสงูกวา่ 20 เมตร 
และยาว 2.5 กโิลเมตร ภายในอคัราฟอรด์มหีอ้งสวยงามทีส่รา้งดว้ยหนิออ่นแกะสลกัฝังโดยรอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โดยเฉพาะหอ้งมุขแปดเหลีย่ม ซ ึง่เป็นหอ้งทีม่คีวามส าคญัทีส่ดุภายในพระราชวงัแห่งนีแ้ละภายในหอ้งนีท้า่นจะได ้

พบกบัสถานทีท่ีก่ษตัรยิช์ารจ์าฮาถกูลกูชายจบัมาขงัไวจ้นสิน้พระชนน ์ พระองคถ์ูกกกัขงัอยูถ่งึ 8 ปี จนกระทั่ง
สวรรคตในปี ค.ศ. 1666 ตามต านานกลา่ววา่ใหว้นัสดุทา้ยของชวีติพระองคใ์ชเ้วลาทัง้วนัในการจอ้งมองเศษ
กระจกทีส่ะทอ้นภาพของทชัมาฮาล และสิน้พระชนมด์ว้ยเศษกระจกในก ามอื พระองคถ์กูฝังในทชัมาฮาล เคยีง
ขา้งพระมเหสซี ึง่พระองคไ์ม่เคยลมื มบีางคนกลา่ววา่สมเด็จพระจกัรพรรดชิาหช์ะฮนั มไิดป้ระสงคท์ีจ่ะถูกฝัง
รว่มกบัประมเหส ีแตพ่ระองคม์แีผนการทีจ่ะสรา้งสสุานอกีแห่งดว้ยหนิออ่นสดี า เพือ่เป็นสสุานของพระองค ์แตผู่รู้ ้
หลายทา่นเชือ่วา่พระองคป์ระสงคท์ีจ่ะถกูฝังเคยีงขา้งพระนางมุมตซั มาฮาล 

จากนัน้  น าท่าน ชอ้ปป้ิงสนิคา้หตัถกรรม และงานฝีมอืพืน้เมอืง อาทเิชน่ผา้ไหมอนิเดยีเคร ือ่งประดบั อญัมณี ไม ้
จนัทรห์อมแกะสลกั ผลติภณัฑจ์ากหนิออ่น ของตกแต่งประดบับา้น 

12.30 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรม   
บ่าย สมควรแก่เวลาเดนิทางสู่-ลกัเนาว-์สารวตัถ ีออกเดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ อคัรา-เมอืงลกัเนาว ์    ใช ้

เวลาเดนิทาง 4-5 ช ัว่โมง (ระยะทางประมาณ 346 กโิลเมตร เมอืงลกัเนาว ์-สารวตัถ ีใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 
ช ัว่โมง (ระยะทางประมาณ180 กโิลเมตร) 

 ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั ณ โรงแรม HOTEL PAWAN หรอืเทยีบเท่า (เมอืงสารวตัถ)ี   
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วนัทีส่าม (3 ) เมอืงสารวตัถ ี(ประเทศอนิเดยี) – เมอืงลุมพนีิ (ประเทศอนิเดยี)  
   

(โปรดเตรยีมหนงัสอืเดนิทางไวก้บัตวัเพือ่ประทบัตรา   ออกจากประเทศอนิเดยี–เขา้สู่ประเทศเนปาล) 
06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 
จากนัน้  น าท่านชมสถานที่พระพุทธองคแ์สดงยมก

ปาฏหิารยิ ์มลีกัษณะเป็นเนินดนิสูงประมาณ 50เมตรที่
แห่งนี้พระพุทธองคท์รงแสดงยมกปาฎิหารยิเ์พื่อโปรด
ประชาชนชาวสาวตัถีและข่มเจา้ลทัธอิื่นๆ หลงัจากน้ัน
ทรงเสด็จไปประทบัจ าพรรษาทีด่าวดงึสเ์มื่อออกพรรษา
ทรงเสด็จลงจากสวรรคใ์นวนัเทโวโรหนะ ทีส่งักสัสะนคร 
และน าท่านเขา้สู่ วดัเชตวนัมหาวิหาร ที่ซ ึง่พระ
พุทธองคป์ระทับจ าพรรษา นานถึง 19 พรรษาเป็น 
ศูนยก์ลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ส าคัญที่สุด
นมสัการพระคนัธกุฎ ีฤดูรอ้น ฤดูหนาวและฤดูฝน นมสัการธรรมศาลา ทีใ่หญ่ทีสุ่ดธรรมสภากุฏ ิพระอรหนัต ์
เชน่ พระโมคคลัลา พระสารบีุตร พระสวิล ีพระอานนท ์พระราหุล พระองคุลมิาล พระมหากสัสปะ และอารามฝ่าย
พระภิกษุที่เคยจ าพรรษาในคร ัง้พุทธกาล ชมเมืองสาวตัถีในอดีต ชมคฤหาสนข์องท่านอนาถบิณฑิก
เศรษฐบีา้นบดิาของทา่นองคลุมีาล ชมสถานทีธ่รณีสบูพระเทวทตัและนางจญิ 
จมาณวกิา 

07.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลุมพนีิ ประเทศเนปาล ระยะทางประมาณ 270 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
7-8 ช ัว่โมง) น า ทา่นแวะพุทธวหิาร สาลวโนทยาน 960  

11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  960 ) วดัไทย) 
จากนัน้ น าทุกท่านเดนิทางสู่ชายแดน อนิเดยี-เนปาล น าท่านผ่านประทบัตราหนังสอืเดนิทางเพือ่ผ่านพิธกีารตรวจคน

เขา้เนปาล-อนิเดยี เดนิทางเขา้ทีพ่กั 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม 

          ทีพ่กัณโรงแรม HOTEL BUDDHMAYA GARDEN หรอืเทยีบเท่า(ลุมพนีิ ประเทศเนปาล) 

วนัทีส่ี ่(4 ) เมอืงลุมพนีิ  )ประเทศเนปาล ( – กุสนิารา  )ประเทศอนิเดยี(   
   

 (โปรดเตรยีมหนงัสอืเดนิทางไวก้บัตวัเพือ่ประทบัตราออกจากประเทศเนปาลเขา้สู่ประเทศอนิเดยี) 
06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
07.00 น. เดินทางสู่ลุมพินี ลุมพินีวนั (Lumbini Vana) 

เป็นพุทธพุทธสงัเวชนียสถานทีส่ าคญัแห่งที ่1 ใน 
4 สงัเวชนียสถานของชาวพุทธ น าท่านเขา้สู่ที่
ประสูติของพระพุทธองค ์ณ  สวนลุมพินีวันที่
ประสูตขิองพระพุทธองค ์ณ สวนลุมพินีวนั
ในอดีตเป็นอุทยาน ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่าง กรุง
กบลิพสัดุ ์และ กรงุเทวหะ พระพุทธมารดา พระนาง
สริมิหามายา ซึง่ประทบัอยู่กรงุกบลิพสัดุข์ณะทีท่รง
พระครรภแ์ก่ ไดเ้สด็จประพาสสวนพรอ้มดว้ยขา้
ราชบรพิาร ระหว่างทางเกิดประชวรจะมี พระ
ประสูตกิาล ราชบรพิารจงึจดัทีป่ระสูตถิวายภายใต ้
ตน้สาละ ประสูติพระโอรส คือ สิทธตัถกุมาร ณ 
สถานทีนี่ปั้จจบุนัมเีสาหนิของพระเจา้อโศกปรากฏอยู่ กอ่นหนา้นีม้ตีน้โพธิแ์ละวหิารมายาเทว ีนมสัการสถานรอยพระพุทธ
บาททีป่ระทบัลงมายงัพืน้ปฐพีเป็นคร ัง้แรก  เจรญิพระพุทธมนต ์เจรญิสมาธภิาวนา แลว้ ชมหนิสลกัภาพประสูต ิชม
เสาอโศก และสระโบกขรณี 

รายการท าบุญ. การบ าเพ็ญกศุล ณ แดนพุทธภูม ิรว่มท าบุญทอดผา้ป่าถวาย ณ วดัไทยลุมพนีิวนั ตามก าลงัศรทัธา 
11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  
จากนัน้ น าทุกท่านเดนิทางไปยงัเมอืงกสุนิารา ผ่านชายแดน ระหว่างอนิเดยี-เนปาล น าทุกท่านผ่านประทบัตรา

หนงัสอืเดนิทางเพือ่ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้อนิเดยี-เนปาล 
 น าท่านแวะ พุทธวิหาร สาลวโนทยาน 960 คือสวรรคบ์นดินชายแดนอินเดีย-เนปาล สถานทีป่ลดทุกข ์เห็นสุขทนัตามี

ศาลาพกัขา้งทางของผูแ้สวงบุญ หอ้งน ้าหอ้งสุขา ... 
จากนัน้ เดนิทางตอ่ไปยงัเมอืงกสุนิารา ระยะทางประมาณ 190 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง) เมอืงกสุนิารา 

เป็นทีต่ ัง้ของสงัเวชนียสถานแห่งที ่4 ในสมยัพุทธกาลเป็นเมอืงเอกหน่ึงในสองของแควน้มลัละ เป็นทีต่ ัง้ของสาลวโนทยาน
หรอืป่าไมส้าละทีพ่ระพุทธเจา้เสด็จดบัขนัธปรนิิพพานและเป็นสถานทีถ่วายพระเพลงิพระพุทธเจา้ และจดัเป็น 
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พุทธสงัเวชนียสถานทีส่ าคญัแห่งที่ 4 ใน 4 สงัเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานทีเ่สด็จดบัขนัธปรนิิพพานแห่งองค ์
สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้เมอืงทีพ่ระพุทธเจา้เสด็จดบัขนัธปรนิิพพาน 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  ทีพ่กั ณ โรงแรม HOTEL IMPERIAL หรอืเทยีบเท่า เมอืงกสุนิารา 

 
 

วนัทีห่า้ (5 ) เมอืงกสุนิารา – เมอืงพุทธคยา  
   

06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 
เดินทางสู่สาลวโนทยานสถานที่เสด็จดบัขนัธปรนิิพพาน บูชาสกัการะพระพุทธรูปปางปรนิิพพาน ซึง่
ประดิษฐานอยู่ในมหาปรนิิพพาน
วิหารและเจรญิพระพุทธมนตเ์จรญิ
จติตะภาวนาจุดธูปเทยีน ปทกัษิณร
อบปรนิิพพานวหิาร แลว้ชมสถานที่
พระอานนทเ์กาะสลกัเพชรรอ้งไห ้
ชมซากปรกัหกัพงัของกุฎ ิเจดยีช์ม
ตน้สาละอันเป็นตน้ไมท้ี่พระพุทธ
องคไ์ดเ้สด็จดบัขนัธเ์สร็จ น าท่าน
เดนิทางสู่ มกุฎพนัธนเจดยี ์สถานทีถ่วายพระเพลงิพระสรรีะของพระพุทธเจา้ปัจจุบนัเป็นซากเจดยี ์ทรงกลมขนาดใหญ่ 
สรา้งขึน้มาหลงัการถวายพระเพลิง ชาวบา้นเรยีกว่า รามภารน์ าท่านเยี่ยมชมวดัไทยกุสิ นาราเฉลิมราชยร์ว่มท าบุญ
ทอดผา้ป่าถวายวดัไทย 

รายการท าบุญ ..รายการทีจ่ะบ าเพ็ญกศุล ถวายผา้หุม่พระปางปิรนิิพาน ในพระวหิาร จ านวน 1 ชดุ  (บจ.หมิาลายนั ทรา
เวล จดัน าใหเ้พือ่ถวายพุทธบูชา.....อนุโมทนา) 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงพุทธคยา ระยะทางประมาณ 336 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7-8 ช ัว่โมง)  
11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 
13.00 น. เดนิทางต่อไปถงึเมอืงพุทธคยา สถานทีต่รสัรูข้องสมัมาสมัพุทธเจา้  
จากนัน้ เดนิทางถงึเมอืงพุทธคยา น าท่านเดนิทางสู่ภายในปรมิณฑล ตน้พระศรมีหาโพธิพุ์ทธคยา และ พระมหาเจดยีพ์ุทธค

ยา สถานทีต่รสัรูอ้นุตรสมัมาสมัโพธญิาณของพระผู ้
มีพระภาคเจา้ กราบสักการะหลวงพ่อ พระพุทธ
เมตตา ประดิษฐานภายในมหาเจดียพุ์ทธคยา พระ
พุทธปฏิมากรปาง  ชนะ  มารที่รอดพน้จากการถูก
ท าลายจากน ้ามือกษตัรยิฮ์ินดูอย่างปาฏิหารยิ ์ดว้ย
พระพกัตรท์ีแ่สดงออกดว้ยเมตตากรุณาอัน้เป่ียมลน้
ชาวพุทธทั่วโลกจงึต่างพากนัเบียดเสียดเพื่อเขา้ไป
กราบไหวบู้ชาสกัการะ พระแท่นวชัรอาสน์ 
ภายใตร้่มพระศร ีมหาโพธิอ์ ันศักดิส์ิทธิท์ี่สุดใน
ดนิแดนถิน่พุทธภูมิ นมสัการสตัตมหาสถาน ทีส่ าคญัอนัอยู่ใกลเ้คยีง ไดแ้ก่ อนิมิสเจดยี ์รตันจงกรมเจดยี ์รนัตนฆรเจ
ดยี  และสระมุจลนิท ์เป็นตน้ ท าสมาธ ิถวายเป็นปฏบิตับูิชา ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 ทีพ่กั ณ โรงแรม HOTEL TAJ DARBER  หรอืเทยีบเท่า อสิระตามอธัยาศยั 

 

วนัทีห่ก (6 ) เมอืงพุทธคยา-ราชคฤห-์นาลนัทา-พุทธคยา  
   

07.00  น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 
08.00  น. น าท่านเดนิทางสู่เมืองราชคฤห  ์(Rajgir)  ราชคหะ หรอื ราชคีระ 

เป็นชือ่เมืองหลวงของแควน้มคธสมยัพุทธกาล มีภเูขาลอ้มรอบ ๕ ลูก จงึมีช ือ่
เรยีกอีกอย่างหน่ึงว่า เบญจคีรนีคร เป็นชือ่เมืองหลวงของแควน้มคธสมัย
พุทธกาล เป็นเมืองตัง้หลกัพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจา้ โดยพระพุทธเจา้
เสด็จไปโปรดพระเจา้พิมพิสารผูค้รองนคร เป็นเมืองทีม่ีประวตัคิวามเกีย่วขอ้ง
กบัพระพุทธศาสนามากทีส่ดุ 

 น าพาท่านขึน้สูย่อดเขาราชคฤห ์ ... ท าสมาธภิาวนา และบ าเพ็ญกุศล 
ณ พระคนัธกุฎชิมทวิทศันเ์มอืงราชคฤห ์
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ความส าคญัของเมอืงราชคฤห ์
๑. เป็นเมอืงทีพ่ระพุทธเจา้ทรงเลอืกประดษิฐานพระพุทธศาสนาเป็นคร ัง้แรก 
๒. วดัแห่งแรกในพระพุทธศาสนา คอื วดัพระเวฬุวนัเกดิขึน้ทีเ่มอืงนี ้
๓. เป็นสถานทีอุ่ปสมบทของพระอคัรสาวกทัง้สองรปู คอื พระสารบุีตร พระโมคคลัลานะ 
๔  .๑เป็นสถานทีท่ าการสงัคายนาคร ัง้ที ่  

 ชมและบ าเพ็ญกุศล ณ ซากชวีกมัพวนั “สวนมะม่วงของหมอชวีก” เป็นซาก
อารามของหมอชวีกชวีกโกมารภจัจ ์ยกสวนมะม่วงถวายในคราวทีพ่ระเทวทตัต ์
ประทุษรา้ยพระองคโ์ดยกลิง้หนิลงใส่พระพุทธองค ์ท าใหส้ะเก็ดหนิกระเด็นถูกพระ
บาทของพระองคจ์นหอ้พระโลหติหมอชวีกโกมารภจัจถ์วายการรกัษาพยาบาล ณ 
อารามแห่งนี้ และแวะชมและบ าเพ็ญกศล ณ ซากเรอืนคุมขงัพระเจา้พมพิสาร 
สถานทีพ่ระเจา้อชาตศิตัรนู าพระราชบดิาของพระองค ์มาคุมขงัไวจ้นสิน้พระชนม ์
จากพืน้สูง  

หมายเหต:ุ  การขึน้เขาคชิฌกูฏ ลาดชนัพอประมาณ ระยะทางโดยรวมประมาณ 750เมตร ทุกท่านจะตอ้งเดนิขึน้รถยนตไ์ม่
สามารถขีน้ไปถงึใชเ้วลาประมาณ 20นาทท่ีานทีเ่ดนิไม่ไหวสามารถขึน้ไดโ้ดยการนั่งเสลีย่งโปรดแจง้หวัหน้าทวัร ์
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านลงจากยอดเขา 
จากน้ัน  น าท่านสู่ บ่อน ้าพุรอ้นตะโปทารามตโปทาราม สถานที่อาบน ้าพุรอ้น ช าระบาป ตามความเชือ่ของ พราหมณ-์ฮินดู 

อาบน ้าแบ่งตามวรรณะ เป็นความเชือ่มาตัง้แต่ก่อนมีพุทธศาสนาสถานทีอ่นัเป็นตน้บญัญตัสิิกขาบทใหพ้ระภกิษุสรงน ้าได ้
15 วนัต่อคร ัง้ ปัจจุบนัเป็นบ่อน ้าศกัดิส์ทิธิ ์ ตโปทานทหีรอืตโปทาราม เป็นวดัฮินดูทีค่นทั่วโลกมุ่งไปดูแขกอาบน ้า ทีเ่ช ือ่ว่า
เป็นน ้าศกัดิส์ิทธิจ์ากเขาเวภารบรรพต เป็นธารน ้าอุ่นทีเ่ช ือ่ว่ารกัษาโรคภยัไขเ้จ็บได ้วิธอีาบแบ่งเป็นช ัน้ๆตามวรรณะสูงต ่า 
พวกวรรณะพราหมณไ์ดอ้ยู่ช ัน้สูงสุด เป็นน ้าตน้น ้าทีใ่สสะอาด ดืม่ อาบ ซกัผา้แลว้ไหลลงไปใหช้นช ัน้แพศยใ์ช ้จากน้ันไหล
ลงไปใหว้รรณะศูทรใช ้สุดทา้ยทีว่รรณะจณัฑาลทีต่อ้งใชน้ ้าทีด่ าป๋ีสขีีโ้คลนเต็มไปดว้ยสิง่ปฏกิูลของพวกวรรณะทีสู่ง 
 น าท่านเขา้สู่ วดัเวฬุวนัมหาวหิาร  วดัแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ทีพ่ระ
เจา้พิมพิสารทรงยกพระราชอุทยานสวนไมไ้ผ่ถวายเป็นทีป่ระทบัแห่งแรกแด่
พระพุทธเจา้และเหล่าพระสงฆส์าวก พุทธองคท์รงประทบัจ าพรรษา ณ ทีแ่ห่งนี้
แลว้ 6 พรรษา เจรญิพระพุทธมนตเ์จรญิสมาธิภาวนา ณ อุโบสถสถานที่
ประชมุพระสาวกอรหนัต ์1,250รปู ในวนัเพ็ญขึน้ 15 ค ่าเดอืน 3 ซึง่เรยีกการ
ประชมุนี้ว่า จาตุรงคสนันิบาต มูลเหตุแห่งพิธมีาฆบูชา และพุทธองคไ์ดท้รง
แสดงโอวาทปาตโิมกขแ์กภ่กิษุเหล่าน้ัน.. 

11. 30 น.  บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งโรงแรม เมอืงราชคฤห ์
12.30 น.   น าท่านเดินทางสู่ เมืองนาลนัทา ชม มหาวิทยาลยันาลนัทาเก่า  

)โอลนาลนัทา (รอืงโด่งดงัมากทีสุ่ดในซากมหาวทิยาลยัพุทธศาสนาทีเ่คยรุง่เ
กษาจ านวนหมื่นเมื่อราว พศึโลก มีพระนัก.ศ.1700 ไดถู้กชาวมุสลิมรุกรานสังหารพระและ

คณาจารย ์เผาท าลายเสยีสิน้ปัจจุบนัเหลอืไวแ้ต่ซากปรกัหกัพงัปรากฏเป็นรูปฐานและผนังของ
อาคารยาวเหยยีดในบรเิวณอนักวา้งขวาง และสถานทีแ่ห่งนีย้งัเป็นบา้นเกดิของพระโมคคลัลาน์
พระสารบุีตร   บ าเพ็ญกุศล ณ บา้นพระสารบุีตร  สกัการะ “สถูปพระสารบุีตร” ทีบ่รรจอุฐัธิาตุ
ของพระสารบุีตร 
 และ น าท่านสกัการะ “หลวงพ่อด า”  ขา้งนาลนัทา นับเป็นพระพุทธรูปทีม่ีความส าคญั
องคห์น่ึงเพราะเป็นพระพุทธรูปทีห่ลงเหลอือยู่ไม่กีอ่งคท์ีไ่ม่ถูกท าลาย ชาวบา้นเรยีกว่า เตลิย
บาบา หรอืหลวงพ่อน ้ามนั  

16.30 น.  น าท่านเดนิทางสู่ตวัเมอืงพุทธคยา ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ2.30 ช ัว่โมงส าหรบัการเกดิมา
เป็นชาวพุทธ สกัคร ัง้หน่ึงในชวีติก็ขอใหไ้ดม้าเทีย่วอนิเดยี น่ันคอืการไดม้ากราบนมสัการพระมหา
เจดยีพุ์ทธคยา สถานทีต่รสัรูข้ององคพ์ระสมัมาสมัพุทธเจา้ เพือ่ความเป็นสริมิงคลแห่งชวีติและครอบครวั .. . .

พุทธคยานับเป็นพุทธสงัเวชนียสถานทีส่ าคญัทีสุ่ดและเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีสุ่ดของชาวพุทธทั่วโลก...เพราะเป็นจุดเร ิม่ตน้
ทธศาสนา โดยเป็นสถานที่ทีเ่จา้ชายสิทธตัถะตรสัรูพ้ระอนุตตรสมัมาสมัโพธญิาณเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาของพระพุ

ทธเจา้ นับเป็นเวลากว่าสมัมาสมัพุ 2 , 500 ปีที่สถานที่แห่งนี้เป็นศูนยร์วมของจุดหมายในการแสวงบุญของชาวพุทธผูม้ี
ศรทัธาทัว่โลก ...  

.19.00 น.         รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร โรงแรม 
     ทีพ่กั ณ โรงแรม TAJ DARBAR HOTEL หรอืเทยีบเท่าอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัทีเ่จด็ (7) เมอืงพุทธคยา – พาราณส ี  
   

06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 
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น าท่านกราบลาสถานทีต่รสัรู ้ตน้พระศรมีหาโพธิพุ์ทธคยา และ พระมหาเจดยีพ์ุทธคยา สถานทีต่รสัรูอ้นุตรสมัมา
สมัโพธญิาณของพระผูม้ีพระภาคเจา้ กราบสกัการะหลวงพ่อ พระพุทธ
เมตตา ประดษิฐานภายในมหาเจดียพุ์ทธคยา พระพุทธปฏมิากรปางชนะ
มารทีร่อดพน้จากการถูกท าลายจากน ้ามือกษตัรยิฮ์ินดูอย่างปาฏหิารยิ ์
ดว้ยพระพกัตรท์ีแ่สดงออกดว้ยเมตตากรุณาอัน้เป่ียมลน้ชาวพุทธทั่วโลก
จงึต่างพากนัเบยีดเสยีดเพือ่เขา้ไปกราบไหวบู้ชาสกัการะ พระแท่นวชัร
อาสน ์ภายใตร้ม่พระศรมีหาโพธิอ์นัศกัดิส์ทิธิท์ีสุ่ดในดนิแดนถิน่พุทธภูม ิ
นมสัการสตัตมหาสถาน ทีส่ าคญัอนัอยู่ใกลเ้คยีง ไดแ้ก ่อนิมสิเจดยี ์รตั
นจงกรมเจดยี ์รนัตนฆรเจดยี  และสระมุจลนิท ์เป็นตน้ ท าสมาธ ิถวายเป็น
ปฏบิตับูิชา น าทุกท่านไปยงั บา้นนางสุชาดา ธดิากุฎุมพี แห่งต าบล
อุรุเวลาเสนานิคม ผูถ้วายขา้วมธุปายาส อนัประณีตแด่พระมหาบุรุษก่อน
การตรสัรู ้อยู่ห่างจากฝ่ังแม่น ้าเนรญัชราประมาณ 200 เมตร ปัจจุบนัเป็นโบราณสถานซากสถูปขนาดใหญ่ สนันิษฐานว่า
สรา้งในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช ชม แม่น ้าเนรญัชรา สายน ้าที่พระพุทธองคท์รงอธิษฐานจิตลอยถาดทองค าที่นาง
สุชาดาถวายพรอ้มขา้วมธปุายาสก่อนวนัทีจ่ะตรสัรูห้น่ึงวนั ชมวดันานาชาต ิอาทเิชน่ วดัทเิบต วดัภูฏาน วดัญีปุ่่น แลว้
น าท่านท าบุญทอดผา้ป่าทีว่ดัไทยพุทธคยาน าท่านเดนิทางสูเ่มอืงพาราณส(ีระยะทางประมาณ 270 กโิลเมตร ใชเ้วลา
ประมาณ 6-8 ช ัว่โมง) 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งโรงแรม 
 เมืองพาราณสี หรอื วาราณสี  ) Varanasi) เป็นชือ่ของเมืองหลวงแควน้กาสี ประเทศอินเดีย มีแม่น ้าคงคาอนั

ศกัดิส์ทิธิไ์หลผ่าน มปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานกว่า 4000 ปี ... ในชาดกไดร้ะบุช ือ่เมอืงนีม้ากมายผูค้รองเมอืงก็มกัจะชือ่
พระเจา้พรหมทตัตค์ุน้หูของชาวพุทธมาก และเป็นสถานทีต่ ัง้ของ สารนาถในสมยัพุทธกาล เรยีกกนัว่า ป่าอิสิปตน
มฤคทายวนั แปลว่า เขตป่าอภยัทานแก่สตัวท์ีเ่ป็นทีบ่ าเพ็ญตบะของฤษี เป็นสถานทีส่งบและเป็นทีช่มุนุมของเหล่าฤษีและ
นักพรตต่าง ๆ ทีม่าบ าเพ็ญตบะและโยคะเพือ่เขา้ถงึพรหมมนัตามความเชือ่ในคมัภรีอ์ุปนิษทัของพรามหณ ์ท าใหเ้หล่าปัญจ
วคัคยีท์ีป่ลกีตวัมาจากเจา้ชายสทิธตัถะ ภายหลงัจากทีพ่ระองคท์รงเลกิบ าเพ็ญทุกขกรยิา ไดม้าบ าเพ็ญตบะทีน่ี่แทน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ค ่า ถงึเมอืงพาราณส ี....รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม 

    ทีพ่กั ณ โรงแรม IDEAL TOWER HOTEL หรอืเทยีบเท่า อสิระตามอธัยาศยั 
 

วนัทีแ่ปด (8) พาราณส-ีเดลล-ีกรุงเทพ  
   

 05.30 น. น าท่าน ไปชมวิถีชวิติชาวเมืองพาราณสี เมืองนีย้งัคง
เป็นเมืองทีม่ีเสนหเ์ฉพาะตน ชาวฮนิดูทีเ่ลือ่มใสและถือ
ปฎบิตัิโดยเครง่ครดัทีจ่ะพากนัอาบน ้าช าระรา่งกายใน
แม่น ้าคงคา ... แม่น ้าคงคา ไดช้ ือ่ว่าเป็นแม่น ้าสาย
ศกัดิส์ิทธิแ์ห่งแดนภารตะ อินเดีย ไหลจากสวรรคจ์าก
ความศรทัธาทีผู่ค้นอุทศิใหเ้มืองทีเ่หมือนยงัไม่ถูกปลุก
จากฝันมานานกว่า 5,000 ปีแห่งนี้ ... ชาวพาราณสี
ผูกพนักบั แม่น า้คงคาอย่างเป็นหน่ึงเดยีว ... 

พาคณะท่าน      ล่องเรอืชมแม่น ้าคงคา   “ คงคา” มหานทีแห่ง
ศรทัธา ”ชมพธิอีาบน ้าศกัดิส์ทิธิเ์พือ่ลา้งบาปของชาว
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ฮนิดู และ ชมพธิบูีชาพระอาทติยแ์ละการอาบน ้าลา้งบาปของชาวฮนิดูรมิฝ่ังแม่น ้าคงคาและพธิกีารเผาศพซึง่มมีานานกว่า 
4,000ปี โดยกองไฟทีเ่ผาศพไม่เคยดบัมอดลงเลย พาท่านตัง้จติอธฐิานลอยกระทงใบนอ้ยลอยลงคงคา ยิง่วนัเพ็ญเดอืนสบิ
สองดว้ยแลว้ ชาวฮนิดูนับแสนคนจากทั่วทุกสารทศิ ...ล่องเร ื อลอยกระทงแม่น ้าคงคายามเชา้สมควรแก่เวลาพาท่านกลบัสู่
โรงแรม 

08 .30  น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 
น าทา่นเดนิทางสู่  สารนาถ เดมิเรยีกว่า ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั สมยัพุทธกาลเมอืงนีเ้กีย่วขอ้งกบัพระพุทธองคต์อนตรสัรูแ้ลว้ใหม่ๆได ้

เสด็จจากอุรเุวลาเสนานิคมมายงัป่าอสิปิตนมฤคทายวนั(ป่าเป็นทีป่ฏบิตัธิรรมของฤาษีอนัเป็นเขตอภยัทาน)ปัจจบุนัเมอืงนี้
เรยีกว่า“สารนาถ”(ทีพ่ึง่ของหมู่กวาง)  น าท่านชม
สกัการะเจาคนัธสีถูป สถานทีท่ีพ่ระพุทธองคท์รง
พบปัจจวคยี ์เขา้สู ่ธมัเมกขสถูป สกัการะ พระมูล
คนัธกฏุ ิกุฏทิีพ่ระพุทธองคจ์ าพรรษาคร ัง้แรกหลงัจาก
ตรสัรู ้ชมหลกัศลิาจารกึของพระเจา้อโศกมหาราชอนั
เป็นหลกัฐานส าคญัสือ่ใหรู้ว้่าเป็นสถานทีพ่ระพุทธองค ์
ไดแ้สดงปฐมเทศนาเป็นคร ัง้แรก ชม “ยะสะเจดยี”์ 
สถานทีย่ะสะกลุบุตรพบพระพุทธองคแ์ลว้ชม สงัฆาราม 
กว่า 1,000 หลงั   

จากน้ัน น าท่านชมพพิธิภณัฑส์ารนาถ  พพิธิภณัฑส์าร
นาถเป็นพพิธิภณัฑท์ีเ่ก็บรกัษาวตัถุโบราณต่างๆ โดยมี
พระพุทธรปูทโีด่งดงัคอื พระพุทธรปูปางปฐมเทศนา ซึง่
ถูกสรา้งขึน้ในสมยัคุปตะ พระพุทธรปูนีถู้กคน้พบทีป่่า
อสิปิตนมฤคทายวนั ซึง่ถอืว่าเป็นพระพุทธรปูทีง่ดงามมาก ชนะรางวลัการประกวดขององคก์าร UNESCO และเป็นองค ์
พระพุทธรปูซึง่งดงามจนเป็นทีก่ล่าวขานกนัวา่หากส่งเขา้ประกวดอกีรอ้ยคร ัง้ก็จะตอ้งชนะทัง้รอ้ยคร ัง้   

11.30 น. บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งโรงแรม 
 น าท่านท าบุญทอดผา้ป่าทีว่ดัไทยสารนาถ 
จากน้ัน เดนิทางสู่สนามบนิพาราณส ีเพือ่เดนิทางกลบักรงุเทพฯ 
จากน้ัน  เดนิทางสู่สนามบนิภายสนามบนิพาราณส ีเพือ่เดนิทางสูก่รงุเทพฯแวะเปลีย่นเคร ือ่งทีส่นามบนิเดล ี 
17.00 น.  ออกเดนิทางสูเ่ดลล ีโดยสายการบนิ เจท็แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่9W742  
18.20 น  .  ถงึสนามบนิอนิทริาคานธ ี เมอืงเดลล ีเขา้สูอ่าคารระหว่างประเทศรอตอ่เครือ่ง 
  อสิระอาหารค า่ เพือ่ความสะดวกในสนามบนิ 
23.25 น.  ออกเดนิทางสูก่รุงเทพ ฯ โดยสายการบนิ เจท็แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่9W94 
 

วนัทีเ่กา้ (9) เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพโดยสวสัดภิาพ  
   

04.55 น   ถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ.....อิม่บุญกนัถา้นหน้า... 
 

หมายเหต ุ: 
1. เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิตัจิรงิอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท่้านรบัทราบค าแนะน าการเปลีย่นแปลงการนัด หมายเวลาใน

การท ากจิกรรมอกีคร ัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 
2. บรษิทัอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยดึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบั

สภาวะของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กั ภมูอิากาศ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกจิและสถานการณ์
ทางการเมอืงภายใน อนัเป็นสาเหตุใหต้อ้งเลือ่นการเดนิทางหรอืไม่สามารถจดัพาคณะท่องเทีย่ว ไดต้ามรายการ 

 
TOUR CODE: 9WBUDDHSIT + TAJ 
อตัราคา่บรกิาร : สงัเวชนียสถาน4ต าบล+ทชัมาฮาล 9 วนั 7 คนื เน่ืองจากเป็นต ัว๋ราคาพเิศษจงึไม่สามารถREFUND ได ้
ก าหนดเดนิทาง    
มกราคม 2562    5-13,19-27 ม.ค., 26 ม.ค.-3 ก.พ. 2562  
กมุภาพนัธ ์2562      9-17 ก.พ., 23 ก.พ.- 3 ม.ีค. 2562 
มนีาคม 2562     9-17 ม.ีค., 23-31 ม.ีค. 2562 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูห่รอืพกั 3 ท่าน หรอืเด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ท่าน  ราคาท่านละ  49,800 บาท   
ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเดีย่ว                ราคาท่านละ  8,800 .-  บาท   
**ราคานีส้งวนสทิธิเ์ฉพาะลูกคา้ชาวไทยเท่านัน้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการออกทวัรก์รณีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 16 + ท่าน 
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ก าหนดเดนิทาง  28 ธ.ค.-05 ม.ค. 2562 
ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูห่รอืพกั 3 ท่าน หรอืเด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ท่าน  ราคาท่านละ  53,900 บาท   
ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเดีย่ว                ราคาท่านละ   9,700 .-  บาท   
**ราคานีส้งวนสทิธิเ์ฉพาะลูกคา้ชาวไทยเท่านัน้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการออกทวัรก์รณีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง  +16ท่าน 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง(ทีท่่านควรทราบกอ่นส ารองทีน่ั่ง) 
 
 

กรุณาช าระเงินมดั ท่านละ 10,000 บาท พรอ้มส่งส าเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง ทางแฟ็ก หรอื ไลน ์หลงัการจอง
ภายใน 3 วนัส่วนทีเ่หลอืช าระท ัง้หมดก่อนเดนิทางภายใน 25 วนั และส่งมอบเอกสารการเตรยีมการยืน่ขอวซีา่
ตามทีก่ าหนด *** 
❖ หมายเหตุ: อน่ึงกรณุาแฟกซห์ลกัฐานการโอนเงนิมาทีเ่บอร ์ 02-235-9298 กด 16 หรอืแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯทราบถงึการ

โอนเงนิของท่านทางโทรศพัทห์ากท่านไม่สามารถแฟกซไ์ดจ้กัเป็นพระคุณยิง่ Passport มาทีบ่รษิทัฯกรณุาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื
ล่วงหนา้ 20 วนักอ่นการเดนิทางหากท่านไม่ช าระเงนิส่วนทีเ่หลอืตามวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไม่
มเีงือ่นไข 

ในกรณีที่ท่านโอนเงนิจากต่างจังหวัดราคาทัวร์ดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการของธนาคารนะค่ะ 
 
อตัราค่าบรกิารรวม 

✓ คา่ตั๋วโดยสารเคร ือ่งบนิช ัน้ประหยดัเสน้ทาง ตามรายการระบุ 
✓ คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัสายการบนิและภาษีน า้มนัของสายการบนิ  
✓ คา่โรงแรมทีพ่กั ตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่ (2- 3 ทา่นตอ่หน่ึงหอ้ง) 
✓ คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ/คา่อาหารทกุมือ้/คา่รถรบัสง่และระหวา่งการน าเทีย่ว ตามรายการระบุ 
✓ พระธรรมวทิยากร บรรยายตลอดการเดนิทาง 
✓ ค่าประกนัภยัการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท ต่อท่าน (วงรกัษาพยาบาลเงินไม่เกนิ 5000,000 บาท) แต่ทัง้นีย้่อมอยู่ใน

ขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ 
✓ คา่ธรรมเนียมวซีา่ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย ยืน่แบบออนไลนเ์ท่านัน้ )ไม่ตอ้งโชวต์วั) 

อตัราค่าบริการไม่รวม  
➢ ค่าจดัท าหนังสอืเดนิทาง )PASSPORT (และคา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ 
➢ ค่าใชจ้่ายอืน่ๆนอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
➢ ค่าธรรมเนียมน า้มนัของสายการบิน )ถา้มี(  
➢ คา่วซีา่ทีม่คีา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย 
➢ คา่ภาษีหกัณ ทีจ่า่ย 3% ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี( 
➢ คา่ธรรมเนียมการช าระเงนิดว้ยบตัรเครดติ VISA 3% AMEX 4% 
➢ คา่น า้หนักเกนิพกิดัตามสายการบินก าหนด 20 กโิลกรมั 
➢ คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่+พนักงานขบัรถ 45 USD/ทา่น ตลอดทรปิการเดนิทาง  
➢ คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ทปิหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจในบรกิารของท่าน 
➢ คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบนิ ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 

การใหท้ปิตามธรรมเนียมทางบรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆท ัง้สิน้ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของท่านเพือ่เป็นก าลงัใจ
ใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ 
❖ บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ตามความเหมาะสม 
❖ บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้หากมกีาร 
❖ กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่านทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 14 วนั

กอ่นการเดนิทาง  
❖ บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบตอ่ค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุุดวสิยัทีท่างบรษิทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้

เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอื
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กองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) 
เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง 

❖ เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
** 
หมายเหตุ ** ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะยดึถอืความ
ปลอดภยัเป็นหลกั และรายการ-ราคาทวัร ์อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัสายการบนิโดย
จะยดึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั” 
โรงแรมและหอ้ง หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 
เตยีง( TRIPLE ROOM )ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจ
ไม่สามารถจดัหอ้งทีพ่กัแบบ 3เตยีงไดห้รอือาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพกัตดิกนัตามทีต่อ้งการได ้ในกรณีทีม่กีารจดัประชมุ
นานาชาต ิ(TRADE FAIR )เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ให ้
เกดิความเหมาะสม 
โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่
สามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

กรุณาอ่านหมายเหตุใหล้ะเอยีดท ัง้ 7 ขอ้ 

1. บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบตอ่ค่าชดเชยความเสยีหาย ไม่วา่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอื
กองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 
2. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบตอ่ค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่างบรษิทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เชน่ 
การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 
3. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5. การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการไม่สามารถขอหกัคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย 
6. ตั๋วเคร ือ่งบนิเมือ่ออกตั๋วแลว้ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี โดยเงือ่นไขของสายการบนิก าหนด 
7. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท่้านทราบ
ล่วงหน้า 14 วนักอ่นการเดนิทาง 

 ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษทัฯ จะไมข่อ

รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ส้ิน 

เอกสารในการยืน่วซีา่ท่องเทีย่วอนิเดยี แบบออนไลน ์ไม่ตอ้งโชวต์วั  
• รูปถา่ยส ี(ถ่ายมาไม่เกนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิว้ (2 รปู พืน้หลงัสขีาว  
• หนงัสอืเดนิทางมอีายุมากกว่า 6 เดอืน และมหีนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 หนา้ 
• ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ 
• ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ 
• ส าเนาหน้าพาสปอรต์ 2 ชดุ 

ส าเนาหน้าวซีา่ทีเ่คยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชดุ (หากม)ี 

คร้ังหน่ึงในชีวติชาวพทุธตอ้งไป !!! 

ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล 
1.สถานท่ีประสูติ ณ ลุมพินี 

2.สถานท่ีตรัสรู้ ณ พุทธคยา 
3.สถานท่ีแสดงปฐมเทศนา ณ สารนาถ 

4.สถานท่ีปรินิพพาน ณ กสิุนารา 

 


