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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” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
  

พุทธคยา-ราชคฤห์-นาลนัทาพาราณสี-สารนาท-กุสินารา 
ลุมพนีิวนั-สาวตัถ+ีทชัมาฮาล 
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รายการท่องเที่ยวเวลาที่อนิเดยีช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ช่ัวโมง 

วนัแรก กรุงเทพฯ- เดลล-ีอคัรา 
 
 

  

06.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 10 แถว P เคาน์เตอร์ สายการบิน JET AIRWAYS 
โดยเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ  คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหก้บั ทุกท่าน พเิศษ!! บริการอาหารว่าง + น า้ดื่ม 1 
ขวดเลก็ก่อนขึน้เคร่ือง 
กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บเป็นตน้กรุณาใส่ในกระเป๋า

เดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลวอาทิ ครีมโลชัน่น ้าหอมยาสีฟัน เจลสเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจ

อยา่งละเอียดอีกคร้ังโดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกิน01 ช้ินในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 011 ml.  
08:55 น.  สู่ เมืองเดลล ีโดยสายการบินJET AIRWAYS  เทีย่วบินที ่9W63(บริการอาหารบนเคร่ือง)(ใช้เวลาบิน 4 ช่ัวโมง)  
12:00 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอนิทริา คานธี เมืองเดลลี(New Delhi) ตามเวลาทอ้งถ่ิน ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้  
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
จากน้ัน น าเดินทางสู่เมืองอคัรา (Agra) อดีตเมืองหลวงของอินเดียในสมยัท่ียงัเรียกวา่"ฮินดูสถาน" เป็นเมืองท่ีตั้งอยูริ่ม

แม่น ้ายมนาทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ในรัฐอุตตรประเทศตั้งอยูห่่างจากเมืองลคัเนาซ่ึงเป็นเมืองหลวงของ
รัฐอุตตรประเทศเคยเป็นเมืองหลวงส าคญัของอินเดียในยคุศตวรรษท่ี 16 ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ายมุนาเมืองอคัรายงัเป็นท่ีตั้ง
ของป้อมอกัราและทชัมาฮาล ซ่ึงไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1983 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมพกัผ่อนตามอธัยาศัย   
ทีพ่กั   ณ Sarovar Premium Crystal Inn (Agra)หรือเทยีบเท่า  

  

วนัทีส่อง (2) เมอืงอคัราอคัรา   (ทชัมาฮาล -อคัราฟอร์ท )-ลคัเนาว์-สารวตัถ ี
 
 

  

06.30 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม   
07.30 น. น าท่านชมทัชมาฮาล ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก สุสานหินอ่อนท่ีผูค้นเช่ือวา่เป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักท่ีสวยท่ีสุด

ในโลกสร้างข้ึนโดยสมเด็จพระจกัรพรรดิแห่งจกัรวรรดิโมกุลผูมี้รักมัน่คงต่อพระมเหสีของพระองค.์...ทชัมาฮาลถูก
พิจารณาใหเ้ป็นหน่ึงในเจด็ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกในยคุใหม่ ซ่ึงตั้งอยูใ่นสวนริมฝ่ังแม่น ้ ายมุนา ในเมืองอาครา ส่วนท่ี
มีช่ือเสียงท่ีสุด คือ หลุมศพของพระนางมุมตซั มาฮาล ซ่ึงถูกสร้างดว้ยหินอ่อนสีขาว ศิลาแลง ประดบัลวดลายเคร่ือง
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เพชร พลอย หิน โมราและเคร่ืองประดบัจากมิตรประเทศ ไดรั้บค ารับรองวา่สร้างข้ึนดว้ยสัดส่วนท่ีวจิิตรและงดงาม
ท่ีสุด กวา้งยาวดา้นละ 100 เมตร สูง 60 เมตร มีผูส้ร้างและออกแบบร่วม 20,000 คน การก่อสร้างกินเวลานานถึง 22 
ปี ทชัมาฮาลมีเน้ือท่ีประมาณ 42 เอเคอร์ เป็นท่ีตั้งของมสัยดิ มีหออาซาน (หอสูงส าหรับร้องแจง้เวลาท านมาซ) และ
มีส่ิงก่อสร้างอ่ืน ๆ นายช่างท่ีออกแบบ ช่ือ อุสตาด ไอซา ถูกประหารชีวิตเพื่อมิให้ไปออกแบบสถาปัตยกรรมใด ๆ 
ท่ีสวยกวา่ได ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน  ชมพระราชวงัอคัราฟอร์ด   Agra Fort ... ป้อมปราการหินทรายแดง มรดกโลกของเมืองอคัรา เป็นป้อมปราการ

ประจ าเมืองซ่ึงสร้างเป็นก าแพงหินทรายสีแดง ตั้งตระหง่านสวยงาม ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบอคัระ พระเจา้อคับาร์
สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1565 และสร้างต่อเติมกนัเร่ือยมาจนถึงรุ่นหลานคือ พระเจา้ชาร์เจฮาน กษตัริยอ์งคท่ี์ 5 ของ
ราชวงศโ์มกุล ซ่ึงปรับเปล่ียนจากป้อมปราการทางทหารมาเป็นพระราชวงั มีก าแพงสูงกวา่ 20 เมตร และยาว 2.5 
กิโลเมตร ภายในอคัราฟอร์ดมีหอ้งสวยงามท่ีสร้างดว้ยหินอ่อนแกะสลกัฝังโดยรอบ  
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 โดยเฉพาะห้องมุขแปดเหล่ียม ซ่ึงเป็นหอ้งท่ีมีความส าคญัท่ีสุดภายในพระราชวงัแห่งน้ีและภายในหอ้งน้ีท่านจะได้
พบกบัสถานท่ีท่ีกษตัริยช์าร์จาฮาถูกลูกชายจบัมาขงัไวจ้นส้ินพระชนน์ พระองคถู์กกกัขงัอยูถึ่ง 8 ปี จนกระทัง่
สวรรคตในปี ค.ศ. 1666 ตามต านานกล่าววา่ใหว้นัสุดทา้ยของชีวติพระองคใ์ชเ้วลาทั้งวนัในการจอ้งมองเศษกระจก
ท่ีสะทอ้นภาพของทชัมาฮาล และส้ินพระชนมด์ว้ยเศษกระจกในก ามือ พระองคถู์กฝังในทชัมาฮาล เคียงขา้งพระ
มเหสีซ่ึงพระองคไ์ม่เคยลืม มีบางคนกล่าววา่สมเด็จพระจกัรพรรดิชาห์ชะฮนั มิไดป้ระสงคท่ี์จะถูกฝังร่วมกบัประ
มเหสี แต่พระองคมี์แผนการท่ีจะสร้างสุสานอีกแห่งดว้ยหินอ่อนสีด า เพื่อเป็นสุสานของพระองค ์ แต่ผูรู้้หลายท่าน
เช่ือวา่พระองคป์ระสงคท่ี์จะถูกฝังเคียงขา้งพระนางมุมตซั มาฮาล 

จากน้ัน  น าท่าน ช้อปป้ิงสินค้าหัตถกรรม และงานฝีมือพื้นเมือง อาทิเช่นผา้ไหมอินเดียเคร่ืองประดบั อญัมณี ไมจ้นัทร์หอม
แกะสลกั ผลิตภณัฑจ์ากหินอ่อน ของตกแต่งประดบับา้น 

12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม   
บ่าย สมควรแก่เวลาเดินทางสู่-ลกัเนาว์-สารวตัถี ออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ อคัรา-เมืองลักเนาว์     ใชเ้วลาเดินทาง 4-

5 ชัว่โมง (ระยะทางประมาณ 346 กิโลเมตร เมืองลกัเนาว์ -สารวัตถี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง (ระยะทาง
ประมาณ180 กิโลเมตร) 

 ค ่า        รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ทีพ่กั   ณ โรงแรม HOTEL PAWAN หรือเทยีบเท่า (เมืองสารวัตถี)                
     

วนัทีส่าม (3 ) เมอืงสารวตัถี (ประเทศอนิเดีย) – เมอืงลมุพนีิ (ประเทศอนิเดีย) 
 
 

  

(โปรดเตรียมหนังสือเดินทางไว้กบัตัวเพือ่ประทบัตรา   ออกจากประเทศอินเดีย–เข้าสู่ประเทศเนปาล) 
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 
จากน้ัน  น าท่านชมสถานที่พระพุทธองค์แสดงยมกปาฏิหาริย์ มี

ลกัษณะเป็นเนินดินสูงประมาณ 50เมตรท่ีแห่งน้ีพระพุทธ
องคท์รงแสดงยมกปาฎิหาริยเ์พื่อโปรดประชาชนชาวสาวัต
ถีและข่มเจา้ลทัธิอ่ืนๆ หลงัจากนั้นทรงเสด็จไปประทบัจ า
พรรษาท่ีดาวดึงส์เม่ือออกพรรษาทรงเสด็จลงจากสวรรคใ์น
วนัเทโวโรหนะ ท่ีสังกสัสะนคร และน าท่านเข้าสู่ วดัเชตวัน
มหาวหิาร ท่ีซ่ึงพระพุทธองคป์ระทบัจ าพรรษา นานถึง 19 พรรษาเป็น ศูนยก์ลางการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาท่ีส าคญั
ท่ีสุดนมสัการพระคนัธกุฎี ฤดูร้อน ฤดูหนาวและฤดูฝน นมสัการธรรมศาลา ท่ีใหญ่ท่ีสุดธรรมสภากุฏิ พระอรหนัต ์
เช่น พระโมคคลัลา พระสารีบุตร พระสิวลี พระอานนท ์พระราหุล พระองคุลิมาล พระมหากสัสปะ และอารามฝ่าย
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พระภิกษุท่ีเคยจ าพรรษาในคร้ังพุทธกาล ชมเมืองสาวตัถีในอดีต ชมคฤหาสน์ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีบา้นบิดา
ของท่านองคุลีมาล ชมสถานท่ีธรณีสูบพระเทวทตัและนางจิญ 
จมาณวกิา 

07.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองลุมพินี ประเทศเนปาล ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7-8 
ชัว่โมง) น า ท่านแวะพุทธวหิาร สาลวโนทยาน 960  

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหาร  061 ) วดัไทย) 
จากน้ัน น าทุกท่านเดินทางสู่ชายแดน อินเดีย-เนปาล น าท่านผา่นประทบัตราหนงัสือเดินทางเพื่อผ่านพิธีการตรวจคนเขา้

เนปาล-อินเดีย เดินทางเขา้ท่ีพกั 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม 
ทีพ่กัณโรงแรม  HOTEL BUDDHMAYA GARDEN หรือเทยีบเท่า(ลุมพินี ประเทศเนปาล) 
  

วนัทีส่ี่ (4 ) เมอืงลมุพนีิ (ประเทศเนปาล) – กสิุนารา (ประเทศอนิเดีย( 
 
 

  

 (โปรดเตรียมหนังสือเดินทางไว้กบัตัวเพือ่ประทบัตราออกจากประเทศเนปาลเข้าสู่ประเทศอินเดีย) 
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.00 น. เดินทางสู่ ลุมพิ นี  ลุมพิ นีว ัน  (Lumbini Vana) 

เป็นพุทธพุทธสังเวชนียสถานท่ีส าคญัแห่งท่ี 1 
ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ น าท่านเขา้สู่
ท่ีประสูติของพระพุทธองค ์ณ สวนลุมพินีวนัที่
ประสูติของพระพุทธองค์ ณ สวนลุมพินีวันใน
อดีตเป็นอุทยาน ตั้ งอยู่ก่ึงกลางระหว่าง กรุง
กบิลพัสดุ์ และ กรุงเทวหะ พระพุทธมารดา 
พระนางสิริมหามายา ซ่ึงประทบัอยูก่รุงกบิลพสัดุ์ขณะท่ีทรงพระครรภแ์ก่ ไดเ้สด็จประพาสสวนพร้อมดว้ยขา้ราช
บริพาร ระหว่างทางเกิดประชวรจะมี พระประสูติกาล ราชบริพารจึงจดัท่ีประสูติถวายภายใตต้น้สาละ ประสูติ
พระโอรส คือ สิทธัตถกุมาร ณ สถานท่ีน้ีปัจจุบนัมีเสาหินของพระเจา้อโศกปรากฏอยู่ ก่อนหน้าน้ีมีตน้โพธ์ิและ
วหิารมายาเทวี นมสัการสถานรอยพระพุทธบาทท่ีประทบัลงมายงัพื้นปฐพีเป็นคร้ังแรก  เจริญพระพุทธมนต ์เจริญ
สมาธิภาวนา แลว้ ชมหินสลกัภาพประสูติ ชมเสาอโศก และสระโบกขรณ ี

รายการท าบุญ. การบ าเพญ็กุศล ณ แดนพุทธภูมิ ร่วมท าบุญทอดผ้าป่าถวาย ณ วัดไทยลุมพนีิวัน ตามก าลงัศรัทธา 
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  
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จากน้ัน น าทุกท่านเดินทางไปยงัเมืองกุสินารา ผ่านชายแดน ระหว่างอินเดีย-เนปาล น าทุกท่านผ่านประทับตราหนังสือ
เดินทางเพือ่ผ่านพธีิการตรวจคนเข้าอนิเดีย-เนปาล 

 น าท่านแวะ พุทธวิหาร สาลวโนทยาน 960 คือสวรรคบ์นดินชายแดนอินเดีย-เนปาล สถานท่ีปลดทุกข ์เห็นสุขทนั
ตามีศาลาพกัขา้งทางของผูแ้สวงบุญ หอ้งน ้าหอ้งสุขา ... 

จากน้ัน เดินทางต่อไปยงัเมืองกุสินารา ระยะทางประมาณ 190 กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) เมืองกุสินารา 
เป็นท่ีตั้งของสังเวชนียสถานแห่งท่ี 4 ในสมยัพุทธกาลเป็นเมืองเอกหน่ึงในสองของแควน้มลัละ เป็นท่ีตั้งของสาลว
โนทยานหรือป่าไมส้าละท่ีพระพุทธเจา้เสด็จดบัขนัธปรินิพพานและเป็นสถานท่ีถวายพระเพลิงพระพุทธเจา้ และ
จดัเป็น 
พุทธสังเวชนียสถานท่ีส าคญัแห่งท่ี 4 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานท่ีเสด็จดบัขนัธปรินิพพานแห่ง
องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เมืองท่ีพระพุทธเจา้เสด็จดบัขนัธปรินิพพาน 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ทีพ่กั   ณ โรงแรม HOTEL IMPERIAL หรือเทยีบเท่า เมืองกุสินารา 

 

วนัทีห้่า (5 ) เมอืงกสิุนารา – เมอืงพทุธคยา 
 
 

  

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 
เดินทางสู่สาลวโนทยานสถานที่
เสด็จดับขันธปรินิพพาน บูชา
สั ก ก า ร ะ พ ร ะ พุ ท ธ รู ป ป า ง
ปรินิพพาน ซ่ึงประดิษฐานอยู่ใน
มหาปรินิพพานวิหารและเจริญ
พระพุทธมนต์เจริญจิตตะภาวนาจุดธูปเทียน ปทกัษิณรอบปรินิพพานวิหาร แลว้ชมสถานท่ีพระอานนท์เกาะสลกั
เพชรร้องไห ้ชมซากปรักหกัพงัของกุฎิ เจดียช์มตน้สาละอนัเป็นตน้ไมท่ี้พระพุทธองคไ์ดเ้สด็จดบัขนัธ์เสร็จ น าท่าน
เดินทางสู่ มกุฎพันธนเจดีย์ สถานท่ีถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจา้ปัจจุบนัเป็นซากเจดีย ์ทรงกลมขนาด
ใหญ่ สร้างข้ึนมาหลงัการถวายพระเพลิง ชาวบา้นเรียกวา่ รามภาร์น าท่านเยี่ยมชมวดัไทยกุสิ นาราเฉลิมราชยร่์วม
ท าบุญทอดผา้ป่าถวายวดัไทย 

รายการท าบุญ ..รายการทีจ่ะบ าเพญ็กุศล ถวายผ้าหุ่มพระปางปิรินิพาน ในพระวหิาร จ านวน 1 ชุด  (บจ.หิมาลายนั ฮอลเิดย์ จัดน าให้

เพือ่ถวายพุทธบูชา.....อนุโมทนา) 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ เมืองพุทธคยา ระยะทางประมาณ 333 กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 7-8 ชัว่โมง)  
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11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหาร 
13.00 น. เดินทางต่อไปถึงเมืองพุทธคยา สถานท่ีตรัสรู้ของสัมมาสัมพุทธเจา้  
จากน้ัน เดินทางถึงเมืองพุทธคยา น าท่านเดินทางสู่ภายใน

ปริมณฑล ต้นพระศรีมหาโพธ์ิพุทธคยา และ พระ
มหาเจดีย์พุทธคยา สถานท่ีตรัสรู้อนุตรสัมมา
สัมโพธิญาณของพระผู ้มีพระภาคเจ้า  กราบ
สักการะหลวงพ่อ พระพุทธเมตตา ประดิษฐาน
ภายในมหาเจดียพ์ุทธคยา พระพุทธปฏิมากรปาง  
ชนะ  มารท่ีรอดพน้จากการถูกท าลายจากน ้ ามือกษตัริยฮิ์นดูอยา่งปาฏิหาริย ์ดว้ยพระพกัตร์ท่ีแสดงออกดว้ยเมตตา
กรุณาอั้นเป่ียมลน้ชาวพุทธทัว่โลกจึงต่างพากนัเบียดเสียดเพื่อเขา้ไปกราบไหวบู้ชาสักการะ พระแท่นวัชรอาสน์ 
ภายใตร่้มพระศรีมหาโพธ์ิอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดในดินแดนถ่ินพุทธภูมิ นมัสการสัตตมหาสถาน ท่ีส าคญัอนัอยูใ่กลเ้คียง 
ไดแ้ก่ อนิมิสเจดีย ์รัตนจงกรมเจดีย ์รันตนฆรเจดีย  และสระมุจลินท์ เป็นตน้ ท าสมาธิ ถวายเป็นปฏิบติับูชา ไดเ้วลา
อนัสมควรน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ทีพ่กั   ณ โรงแรม HOTEL TAJ DARBER  หรือเทยีบเท่า อสิระตามอธัยาศัย 
 

วนัทีห่ก (6 ) เมอืงพทุธคยา-เมอืงราชคฤห์-นาลนัทา-เมอืงพทุธคยา 
 
 

  

10.11  น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 
10.11  น. น าท่านเดินทางสู่เมืองราชคฤห์ (Rajgir)  ราชคหะ หรือ ราชคีระ เป็นช่ือ

เมืองหลวงของแควน้มคธสมยัพุทธกาล มีภูเขาล้อมรอบ ๕ ลูก จึงมีช่ือ
เรียกอีกอย่างหน่ึงวา่ เบญจคีรีนคร เป็นช่ือเมืองหลวงของแควน้มคธสมยั
พุทธกาล เป็นเมืองตั้ งหลักพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า โดย
พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารผูค้รองนคร  เป็นเมืองท่ีมี
ประวติัความเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนามากท่ีสุด 

 น าพาท่านขึน้สู่ยอดเขาราชคฤห์ ... ท าสมาธิภาวนา และบ าเพญ็กุศล ณ พระคนัธกุฎิชมทิวทศัน์เมืองราชคฤห์ 
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ความส าคัญของเมืองราชคฤห์ 
๑. เป็นเมืองท่ีพระพุทธเจา้ทรงเลือกประดิษฐานพระพุทธศาสนาเป็นคร้ังแรก 
๒. วดัแห่งแรกในพระพุทธศาสนา คือ วดัพระเวฬุวนัเกิดข้ึนท่ีเมืองน้ี 
๓. เป็นสถานท่ีอุปสมบทของพระอคัรสาวกทั้งสองรูป คือ พระสารีบุตร 
พระโมคคลัลานะ 
๔  .เป็นสถานท่ีท าการสังคายนาคร้ังท่ี ๑  

 ชมและบ าเพญ็กุศล ณ ซากชีวกมัพวนั “สวนมะม่วงของหมอชีวก” เป็นซาก
อารามของหมอชีวกชีวกโกมารภจัจ์ ยกสวนมะม่วงถวายในคราวท่ีพระ
เทวทตัตป์ระทุษร้ายพระองคโ์ดยกล้ิงหินลงใส่พระพุทธองค ์ท าใหส้ะเก็ดหินกระเด็นถูกพระบาทของพระองคจ์นห้อ
พระโลหิตหมอชีวกโกมารภจัจถ์วายการรักษาพยาบาล ณ อารามแห่งน้ี และแวะชมและบ าเพ็ญกศล ณ ซากเรือนคุม
ขงัพระเจา้พมพิสาร สถานท่ีพระเจา้อชาติศตัรูน าพระราชบิดาของพระองค ์มาคุมขงัไวจ้นส้ินพระชนมจ์ากพื้นสูง  

หมายเหตุ:  การขึน้เขาคิชฌกูฏ ลาดชันพอประมาณ ระยะทางโดยรวมประมาณ 750เมตร ทุกท่านจะต้องเดินขึน้รถยนต์ไม่สามารถ
ขีน้ไปถึงใช้เวลาประมาณ 20นาทท่ีานทีเ่ดินไม่ไหวสามารถขึน้ได้โดยการน่ังเสลีย่งโปรดแจ้งหัวหน้าทวัร์ 
 ได้เวลาอนัสมควรน าท่านลงจากยอดเขา 
จากนั้น  น าท่านสู่ บ่อน ้าพุร้อนตะโปทารามตโปทาราม สถานท่ีอาบน ้ าพุร้อน ช าระบาป ตามความเช่ือของ พราหมณ์-ฮินดู 

อาบน ้ าแบ่งตามวรรณะ เป็นความเช่ือมาตั้งแต่ก่อนมีพุทธศาสนาสถานท่ีอนัเป็นตน้บญัญติัสิกขาบทให้พระภิกษุสรง
น ้ าได ้15 วนัต่อคร้ัง ปัจจุบนัเป็นบ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ  ตโปทานทีหรือตโปทาราม เป็นวดัฮินดูท่ีคนทัว่โลกมุ่งไปดูแขก
อาบน ้ า ท่ีเช่ือว่าเป็นน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิจากเขาเวภารบรรพต เป็นธารน ้ าอุ่นท่ีเช่ือวา่รักษาโรคภยัไขเ้จ็บได ้วิธีอาบแบ่งเป็น
ชั้นๆตามวรรณะสูงต ่า พวกวรรณะพราหมณ์ไดอ้ยูช่ั้นสูงสุด เป็นน ้ าตน้น ้ าท่ีใสสะอาด ด่ืม อาบ ซักผา้แลว้ไหลลงไป
ให้ชนชั้นแพศยใ์ช ้จากนั้นไหลลงไปให้วรรณะศูทรใช้ สุดทา้ยท่ีวรรณะจณัฑาลท่ีตอ้งใช้น ้ าท่ีด าป๋ีสีข้ีโคลนเต็มไป
ดว้ยส่ิงปฏิกลูของพวกวรรณะท่ีสูง 
 น าท่านเข้าสู่ วัดเวฬุวันมหาวิหาร  วดัแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ท่ีพระ
เจา้พิมพิสารทรงยกพระราชอุทยานสวนไมไ้ผ่ถวายเป็นท่ีประทบัแห่ง
แรกแด่พระพุทธเจ้าและเหล่าพระสงฆ์สาวก พุทธองค์ทรงประทับจ า
พรรษา ณ ท่ีแห่งน้ีแลว้ 6 พรรษา เจริญพระพุทธมนต์เจริญสมาธิภาวนา 
ณ อุโบสถสถานท่ีประชุมพระสาวกอรหันต์ 1,250รูป ในวนัเพ็ญข้ึน 15 
ค ่าเดือน 3 ซ่ึงเรียกการประชุมน้ีว่า จาตุรงคสันนิบาต มูลเหตุแห่งพิธี
มาฆบูชา และพุทธองคไ์ดท้รงแสดงโอวาทปาติโมกขแ์ก่ภิกษุเหล่านั้น.. 

11. 01 น.  บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องโรงแรม เมืองราชคฤห์ 
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03.01 น.   น าท่านเดินทางสู่ เมืองนาลันทา ชม มหาวิทยาลัยนาลันทาเก่า  )โอลนาลนัทา (ซากมหาวิทยาลยัพุทธศาสนาท่ีเคย
รุ่งเรืองโด่งดงัมากท่ีสุดในโลก มีพระนกัศึกษาจ านวนหม่ืนเม่ือราว พ.ศ.0011 ไดถู้กชาวมุสลิม

รุกรานสังหารพระและคณาจารย์ เผาท าลายเสียส้ินปัจจุบันเหลือไวแ้ต่ซากปรักหักพัง
ปรากฏเป็นรูปฐานและผนงัของอาคารยาวเหยยีดในบริเวณอนักวา้งขวาง และสถานท่ีแห่ง
น้ียงัเป็นบา้นเกิดของพระโมคคลัลาน์พระสารีบุตร   บ าเพ็ญกุศล ณ บ้านพระสารีบุตร  
สักการะ “สถูปพระสารีบุตร” ท่ีบรรจุอฐิัธาตุของพระสารีบุตร 
 และ น าท่านสักการะ “หลวงพ่อด า”  ขา้งนาลนัทา นบัเป็นพระพุทธรูปท่ีมีความส าคญัองค์
หน่ึงเพราะเป็นพระพุทธรูปท่ีหลงเหลืออยูไ่ม่ก่ีองคท่ี์ไม่ถูกท าลาย ชาวบา้นเรียกวา่ เตลิยบาบา หรือ
หลวงพอ่น ้ามนั  

06.01 น.  น าท่านเดินทางสู่ตัวเมืองพุทธคยา ใชเ้วลาเดินทางประมาณ2.30 ชัว่โมงส าหรับการเกิดมาเป็นชาวพุทธ สักคร้ังหน่ึง
ในชีวิตก็ขอให้ไดม้าเท่ียวอินเดีย นัน่คือการไดม้ากราบนมสัการพระมหาเจดียพ์ุทธคยา สถานท่ีตรัสรู้ขององค์พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวติและครอบครัว ....พุทธคยานบัเป็นพุทธสังเวชนียสถานท่ีส าคญัท่ีสุด

และเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของชาวพุทธทัว่โลก...เพราะเป็นจุดเร่ิมตน้ของพระพุทธศาสนา โดยเป็นสถานท่ีท่ี
เจา้ชายสิทธตัถะตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา้ นบัเป็นเวลากว่า 
2, 011 ปีท่ีสถานท่ีแห่งน้ีเป็นศูนยร์วมของจุดหมายในการแสวงบุญของชาวพุทธผูมี้ศรัทธาทัว่โลก ...  

.10.00 น.         รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหาร โรงแรม 
ทีพ่กั   ณ โรงแรม TAJ DARBAR HOTEL หรือเทยีบเท่าอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศัย 

วนัทีเ่จ็ด (7) เมอืงพทุธคยา – พาราณาสี 
 
 

  

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 
น าท่านกราบลาสถานท่ีตรัสรู้ ต้นพระศรีมหาโพธ์ิพุทธคยา และ พระ
มหาเจดีย์พุทธคยา สถานท่ีตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระผูมี้
พระภาคเจ้า กราบสักการะหลวงพ่อ พระพุทธเมตตา ประดิษฐาน
ภายในมหาเจดียพ์ุทธคยา พระพุทธปฏิมากรปางชนะมารท่ีรอดพน้
จากการถูกท าลายจากน ้ ามือกษัตริย์ฮินดูอย่างปาฏิหาริย์ ด้วยพระ
พกัตร์ท่ีแสดงออกดว้ยเมตตากรุณาอั้นเป่ียมลน้ชาวพุทธทัว่โลกจึงต่าง
พากนัเบียดเสียดเพื่อเขา้ไปกราบไหวบู้ชาสักการะ พระแท่นวชัรอาสน์ 
ภายใตร่้มพระศรีมหาโพธ์ิอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดในดินแดนถ่ินพุทธภูมิ นมัสการสัตตมหาสถาน ท่ีส าคญัอนัอยูใ่กลเ้คียง 
ไดแ้ก่ อนิมิสเจดีย ์รัตนจงกรมเจดีย ์รันตนฆรเจดีย  และสระมุจลินท์ เป็นตน้ ท าสมาธิ ถวายเป็นปฏิบติับูชา น าทุก
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ท่านไปยัง บ้านนางสุชาดา ธิดากุฎุมพี แห่งต าบลอุรุเวลาเสนานิคม ผูถ้วายขา้วมธุปายาส อนัประณีตแด่พระมหา
บุรุษก่อนการตรัสรู้ อยูห่่างจากฝ่ังแม่น ้าเนรัญชราประมาณ 200 เมตร ปัจจุบนัเป็นโบราณสถานซากสถูปขนาดใหญ่ 
สันนิษฐานว่าสร้างในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช ชม แม่น ้ าเนรัญชรา สายน ้ าท่ีพระพุทธองค์ทรงอธิษฐานจิตลอย
ถาดทองค าท่ีนางสุชาดาถวายพร้อมขา้วมธุปายาสก่อนวนัท่ีจะตรัสรู้หน่ึงวนั ชมวัดนานาชาติ อาทิเช่น วดัทิเบต วดั
ภูฏาน วดัญ่ีปุ่น แลว้น าท่านท าบุญทอดผา้ป่าท่ีวดัไทยพุทธคยาน าท่านเดินทางสู่เมืองพาราณสี(ระยะทางประมาณ 
270 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 6-8 ชัว่โมง) 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องโรงแรม 
 เมืองพาราณสี หรือ วาราณสี  ) Varanasi) เป็นช่ือของเมืองหลวงแควน้กาสี ประเทศอินเดีย  มีแม่น ้ าคงคาอัน

ศกัด์ิสิทธ์ิไหลผ่าน มีประวติัความเป็นมายาวนานกว่า 4000 ปี ... ในชาดกได้ระบุช่ือเมืองน้ีมากมายผูค้รองเมืองก็
มกัจะช่ือพระเจา้พรหมทตัตคุ์น้หูของชาวพุทธมาก และเป็นสถานที่ตั้งของ สารนาถในสมยัพุทธกาล เรียกกนัวา่ ป่า
อิสิปตนมฤคทายวนั แปลว่า เขตป่าอภยัทานแก่สัตวท่ี์เป็นท่ีบ าเพ็ญตบะของฤษี เป็นสถานท่ีสงบและเป็นท่ีชุมนุม
ของเหล่าฤษีและนกัพรตต่าง ๆ ท่ีมาบ าเพญ็ตบะและโยคะเพื่อเขา้ถึงพรหมมนัตามความเช่ือในคมัภีร์อุปนิษทัของพ
รามหณ์ ท าให้เหล่าปัญจวคัคียท่ี์ปลีกตวัมาจากเจา้ชายสิทธัตถะ ภายหลงัจากท่ีพระองค์ทรงเลิกบ าเพ็ญทุกขกริยา 
ไดม้าบ าเพญ็ตบะท่ีน่ีแทน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
ค ่า ถึงเมืองพาราณสี ....รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม 
ทีพ่กั    ณ โรงแรม IDEAL TOWER HOTEL หรือเทยีบเท่า อสิระตามอธัยาศัย 
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วนัทีแ่ปด (8) พาราณาสี--เดลล-ีกรุงเทพ 
 
 

  

 05.30 น. น าท่าน ไปชมวิถีชิวิตชาวเมืองพาราณสี เมืองน้ียงัคงเป็นเมืองท่ีมีเสนห์เฉพาะตน ชาวฮินดูท่ีเล่ือมใสและถือปฎิบติั
โดยเคร่งครัดท่ีจะพากนัอาบน ้ าช าระร่างกายใน
แม่น ้ าคงคา ... แม่น ้าคงคา ได้ช่ือว่าเป็นแม่น ้ า
สายศกัด์ิสิทธ์ิแห่งแดนภารตะ อินเดีย ไหลจาก
สวรรค์จากความศรัทธาท่ีผูค้นอุทิศให้ เมืองท่ี
เหมือนยงัไม่ถูกปลุกจากฝันมานานกวา่ 5,000 ปี
แห่งน้ี ... ชาวพาราณสีผูกพนักับ แม่น ้ำคงคำ
อยา่งเป็นหน่ึงเดียว ... 

พาคณะท่าน      ล่องเรือชมแม่น ้าคงคา   “ คงคา” มหานทีแห่งศรัทธา ”ชมพิธีอาบน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อลา้งบาปของชำวฮินดู และ ชมพิธี
บูชาพระอาทิตยแ์ละการอาบน ้ าลา้งบาปของชาวฮินดูริมฝ่ังแม่น ้ าคงคาและพิธีการเผาศพซ่ึงมีมานานกวา่ 4,000ปี 
โดยกองไฟท่ีเผาศพไม่เคยดบัมอดลงเลย พาท่านตั้งจิตอธิฐานลอยกระทงใบนอ้ยลอยลงคงคา ยิ่งวนัเพ็ญเดือนสิบ
สองดว้ยแลว้ ชาวฮินดูนบัแสนคนจากทัว่ทุกสารทิศ ...ล่องเรื อลอยกระทงแม่น ้าคงคายามเชา้ 
สมควรแก่เวลาพาท่านกลบัสู่โรงแรม 

18 .31  น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 
น าท่านเดินทางสู่  สารนาถ เดิมเรียกว่า ป่าอสิิปตนมฤคทายวนั สมยัพุทธกาลเมืองน้ีเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธองคต์อนตรัสรู้แลว้ใหม่ๆ

ไดเ้สด็จจากอุรุเวลาเสนานิคมมายงัป่าอิสิปตน
มฤคทายวนั(ป่าเป็นท่ีปฏิบติัธรรมของฤาษีอนั
เป็นเขตอภยัทาน)ปัจจุบนัเมืองน้ีเรียกวา่“สาร
นาถ”(ท่ีพึ่งของหมู่กวาง)  น าท่านชมสักการะ
เจาคันธีสถูป สถานท่ีท่ีพระพุทธองคท์รง
พบปัจจวคีย ์เข้าสู่ ธัมเมกขสถูป สักการะ พระมูล
คันธกุฏิ กุฏิท่ีพระพุทธองคจ์  าพรรษาคร้ังแรกหลงัจาก
ตรัสรู้ ชมหลกัศิลาจารึกของพระเจา้อโศกมหาราชอนั
เป็นหลกัฐานส าคญัส่ือใหรู้้วา่เป็นสถานท่ีพระพุทธองคไ์ดแ้สดงปฐมเทศนาเป็นคร้ังแรก ชม “ยะสะเจดีย์” สถานท่ี
ยะสะกลุบุตรพบพระพุทธองคแ์ลว้ชม สังฆาราม กวา่ 1,000 หลงั   

จากนั้น น าท่านชมพพิธิภัณฑ์สารนาถ  พิพิธภณัฑส์ารนาถเป็นพิพิธภณัฑท่ี์เก็บรักษาวตัถุโบราณต่างๆ โดยมีพระพุทธรูปที
โด่งดงัคือ พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ซ่ึงถูกสร้างข้ึนในสมยัคุปตะ พระพุทธรูปน้ีถูกคน้พบท่ีป่าอิสิปตน
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มฤคทายวนั ซ่ึงถือวา่เป็นพระพุทธรูปท่ีงดงามมาก ชนะรางวลัการประกวดขององคก์าร UNESCO และเป็นองค์
พระพุทธรูปซ่ึงงดงามจนเป็นท่ีกล่าวขานกนัวา่หากส่งเขา้ประกวดอีกร้อยคร้ังก็จะตอ้งชนะทั้งร้อยคร้ัง   

11.30 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องโรงแรม 
 น าท่านท าบุญทอดผา้ป่าท่ีวดัไทยสารนาถ 
จากนั้น เดินทางสู่สนามบินพาราณสี เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
จากนั้น  เดินทางสู่สนามบินภายสนามบินพาราณสี เพื่อเดินทางสู่กรุงเทพฯแวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินเดลี  
17.00 น.  ออกเดินทางสู่เดลล ีโดยสายการบิน เจ็ทแอร์เวย์ เทีย่วบินที ่9W742  
18.20 น  .  ถึงสนามบินอนิทริาคานธี  เมืองเดลล ีเข้าสู่อาคารระหว่างประเทศรอต่อเคร่ือง 
  อสิระอาหารค ่า เพือ่ความสะดวกในสนามบิน 
23.25 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน เจ็ทแอร์เวย์ เทีย่วบินที ่9W94 
 

วนัทีเ่ก้า (9) เดินทางกลบัถึงกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ 
 
 

  

04.55 น   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ.....อิม่บุญกนัถ้านหน้า. 
 

 
 

หมายเหตุ : 
1. เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรับทราบค าแนะน าการเปล่ียนแปลงการนดั 

หมายเวลาในการท ากิจกรรมอีกคร้ังจากหวัหนา้ทวัร์  
2. บริษทัอาจท าการเปล่ียนแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยดึผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั ทั้งน้ี ข้ึนอยู่

กบัสภาวะของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั ภูมิอากาศ ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและ
สถานการณ์ทางการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตุใหต้อ้งเล่ือนการเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะท่องเท่ียว ไดต้ามรายการ 
 

TOUR CODE: 9WBUDDHSIT + TAJ 
อตัราค่าบริการ : สังเวชนียสถาน4ต าบล+ทัชมาฮาล 9 วนั 7 คนื  
เน่ืองจากเป็นตัว๋ราคาพเิศษจงึไม่สามารถ REFUND ได้ 
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ราคา 48,800 บาท 

วนัที ่ 21-29 ต.ค. /00-19 พ.ย. / 9-17ธ.ค. 2560 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่หรือพกั 3 ท่าน หรือเด็กพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน  ราคาท่านละ  48,800 บาท   

ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเด่ียว                 ราคาท่านละ  8,800 .-   บาท   

**ราคานีส้งวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าชาวไทยเท่าน้ัน บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการออกทวัร์กรณมีีผู้เดินทางไม่ถึง 06 + ท่าน 

 สวดมนต์ข้ามปี ราคา 49,999.- บาท 

วนัที่  30 ธ.ค.60 – 07 ม.ค.61 

ผู้ใหญ่พกัห้องคู่หรือพกั 0 ท่าน ราคาท่านล่ะ  49,999 .-   บาท   

ในกรณต้ีองการพกัห้องเดี่ยว ราคาท่านละ   8,800 .-   บาท   

**ราคานีส้งวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าชาวไทยเท่าน้ัน บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการออกทวัร์กรณมีีผู้เดินทางไม่ถึง 06+  ท่าน 

เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง(ที่ท่านควรทราบก่อนส ารองทีน่ั่ง) 
 
กรุณาช าระเงินมัด ท่านละ 10,111 บาท พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ทางแฟ็ก หรือ ไลน์ หลังการจองภายใน 3 วันส่วนที่
เหลอืช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 25 วนั และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยืน่ขอวซ่ีาตามทีก่ าหนด *** 
 หมายเหตุ: อน่ึงกรุณาแฟกซ์หลกัฐานการโอนเงิน  หรือแจง้ให้เจา้หน้าท่ีของบริษทัฯทราบถึงการโอนเงินของท่านทาง

โทรศพัท์หากท่านไม่สามารถแฟกซ์ไดจ้กัเป็นพระคุณยิ่ง Passport มาท่ีบริษทัฯกรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหน้า 20 

วนัก่อนการเดินทางหากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี

เง่ือนไข 

ในกรณทีีท่่านโอนเงินจากต่างจังหวดัราคาทวัร์ดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการของธนาคารนะค่ะ 
 

อัตราค่าบริการรวม 
 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินชั้นประหยดัเส้นทาง ตามรายการระบุ 
 ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัสายการบินและภาษีน ้ามนัของสายการบิน  
 ค่าโรงแรมท่ีพกั ตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2- 3 ท่านต่อหน่ึงห้อง) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ/ค่าอาหารทุกม้ือ/ค่ารถรับส่งและระหวา่งการน าเท่ียว ตามรายการระบุ 
 พระธรรมวิทยากร บรรยายตลอดการเดินทาง 
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 ค่าประกนัภยัการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน (วงรักษาพยาบาลเงินไม่เกิน 5000,000 บาท) แต่ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมี

การตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ 

 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาส าหรับหนังสือเดินทางไทย ยืน่แบบออนไลน์เท่าน้ัน )ไม่ต้องโชว์ตัว) 
 

อัตราค่าบริการไม่รวม  
 ค่าจดัท าหนงัสือเดินทาง )PASSPORT (และค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ 
 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน )ถา้มี(  
 ค่าวซ่ีาท่ีมีค่าธรรมเนียมแพงกวา่หนงัสือเดินทางไทย 
 ค่าภาษีหกัณ ท่ีจ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0% (กรณีออกใบก ากบัภาษี( 
 ค่าธรรมเนียมการช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต VISA 3% AMEX 4% 
 ค่าน ้าหนกัเกินพิกดัตามสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน+พนกังานขบัรถ วนัล่ะ 5USD/วนั/ท่าน รวม 8 วนั 40 USD  

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ไทย ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน 

 ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบิน ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
 

กรุณาโอนเงนิเขา้บัญชี 
 
 

 

 

 

 

 

การให้ทิปตามธรรมเนียมทางบริษัทฯมิได้มีผลประโยชน์ใดๆทั้งส้ินขึ้นอยู่กับการพิจารณาของท่านเพื่อเป็นก าลังใจให้กับไกด์ 

และคนขับรถ 
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กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 

 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ตามความเหมาะสม 

 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้หากมีการ 

 กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่านทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  

 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิัยท่ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถ

ควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให้

เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทาง

ราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง 

 เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

 

**หมายเหตุ ** ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนีท้างบริษัทฯ จะยดึถือความปลอดภัยเป็นหลัก 
และรายการ-ราคาทวัร์ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัสายการบินโดยจะยดึประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ” 
โรงแรมและห้อง หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง( 
TRIPLE ROOM )ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรมมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจไม่
สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3เตียงไดห้รืออาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการได ้ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ 
(TRADE FAIR )เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความ
เหมาะสม 
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวสิัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั 
 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทั้ง 7 ข้อ 

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทาง

ออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 

2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิัยท่ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้

เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 

3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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4. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

0. การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนไดเ้พราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะ

เหมาจ่าย 

3. ตัว๋เคร่ืองบินเม่ือออกตัว๋แลว้ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี โดยเง่ือนไขของสายการบินก าหนด 

7. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 

วนัก่อนการเดินทาง 

 ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ จะไม่ขอ

รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

เอกสารในการยืน่วซ่ีาท่องเที่ยวอนิเดีย แบบออนไลน์ ไม่ต้องโชว์ตัว  
 รูปถ่ายสี (ถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2×2 น้ิว (2 รูป พื้นหลงัสีขาว  

 หนังสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

 ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 

 ส าเนาหน้าพาสปอร์ต 2 ชุด 

ส าเนาหน้าวซ่ีาทีเ่คยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชุด (หากมี 
 

ณ ประเทศอินเดีย +เนปาล 9 วนั 7 คืน 
คร้ังหน่ึงในชีวติชาวพทุธตอ้งไป!!! 

ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล 
1.สถานท่ีประสูติ ณ ลุมพนีิ 
2.สถานท่ีตรัสรู้ ณ พทุธคยา 
3.สถานท่ีแสดงปฐมเทศนา ณ สารนาถ 
4.สถานท่ีปรินิพพาน ณ กุสินารา 


