
 

 

 

 

 

พุทธคยา-ราชคฤห-นาลนัทาพาราณส-ีสารนาท- 

กุสินารา 



 

          พักโรงแรมทุกคืน มีพระวิทยากร +เสริมอาหารไทยทุก

มื้อ 

 “ดูกอนอานนท สังเวชนียสถาน 4 แหง เปนที่ควรเห็นของกุลบุตรผูมีศรัทธา 

ดวยระลึกวา” 

• พระตถาคตประสูติในท่ีนี้ ๑ เมืองลุมพินีวัน  

• พระตถาคตตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญานในท่ีนี้ ๑ เมืองพุทธคยา  

• พระตถาคตยังธรรมจักรใหเปนไปแลวในที่นี้ ๑ เมืองพาราณสี 

• พระตถาคตเสด็จปรินิพพาน ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในท่ีนี้ ๑ เมืองกุสินรา 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

รายการท่องเที�ยวเวลาที�อนิเดยีชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ช ั�วโมง 

วนัแรก กรุงเทพฯ- เดลล-ีอคัรา 
 

 
  

06.00 น.  คณะเดนิทางพรอ้มกนัที�ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิชั�น 4 ประตู 10 แถว P เคานเ์ตอร ์สายการบนิ JET 

AIRWAYS โดยเจา้หนา้ที�บรษิทัฯ  คอยตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกใหก้บั ทกุท่าน พเิศษ!! บรกิารอาหาร

วา่ง + นํ�าดื�ม 1 ขวดเล็กก่อนขึ�นเคร ื�อง 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึ �นเครื�องบนิ 

 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บเป็นตน้กรุณาใส่ใน

กระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มนําตดิตวัขึ �นเคร ื�องบนิ 

 วตัถุที�เป็นลกัษณะของเหลวอาทิ ครมีโลช ั�นนํ�าหอมยาสฟัีน เจลสเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกทําการ

ตรวจอย่างละเอยีดอกีคร ั�งโดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกนิ10 ชิ �นในบรรจภุณัฑล์ะไม่เกนิ 100 ml.  

08:55 น.  สู่ เมอืงเดลล ี โดยสายการบนิJET AIRWAYS  เที�ยวบนิที� 9W63(บรกิารอาหารบนเครื�อง)(ใช้

เวลาบนิ 4 ช ั�วโมง)  

12:00 น. ถงึท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ีเมอืงเดลล(ีNew Delhi) ตามเวลาทอ้งถิ�น ผ่านพธิกีารตรวจ

คนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

จากนั�น นําเดนิทางสู่เมอืงอคัรา (Agra) อดตีเมอืงหลวงของอนิเดยีในสมยัที�ยงัเรยีกวา่"ฮนิดูสถาน" เป็นเมอืงที�ต ั�งอยู่

รมิแม่นํ�ายมนาทางตอนเหนือของประเทศอนิเดยี ในรฐัอตุตรประเทศตั�งอยู่หา่งจากเมอืงลคัเนาซึ�งเป็นเมอืงหลวง

ของรฐัอตุตรประเทศเคยเป็นเมอืงหลวงสาํคญัของอนิเดยีในยุคศตวรรษที� 16 ตั�งอยู่รมิฝั�งแม่นํ�ายมนุาเมอืงอคัรายงั

เป็นที�ต ั�งของป้อมอกัราและทชัมาฮาล ซึ�งไดร้บัการขึ �นทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี 1983 

20.00 น. รบัประทานอาหารคํ�า ณ โรงแรมพกัผ่อนตามอธัยาศยั   

ที�พกั ณ Sarovar Premium Crystal Inn (Agra)หรอืเทยีบเท่า  
  



 

วนัที�สอง (2) เมอืงอคัราอคัรา   (ทชัมาฮาล -อคัราฟอรท์ )-ลคัเนาว-์สารวตัถ ี
 

 
  

06.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

07.30 น. นําท่านชมทชัมาฮาล สิ�งมหศัจรรยข์องโลก สสุานหนิอ่อนที�ผูค้นเช ื�อว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรกัที�สวย

ที�สุดในโลกสรา้งขึ �นโดยสมเด็จพระจกัรพรรดแิห่งจกัรวรรดโิมกุลผูม้รีกัมั�นคงต่อพระมเหสขีองพระองค.์...ทชัมา

ฮาลถกูพจิารณาใหเ้ป็นหนึ�งในเจ็ดสิ�งมหศัจรรยข์องโลกในยคุใหม่ ซ ึ�งตั�งอยู่ในสวนรมิฝั�งแม่นํ�ายมุนา ในเมอืงอา

ครา ส่วนที�มชี ื�อเสยีงที�สดุ คอื หลมุศพของพระนางมมุตซั มาฮาล ซึ�งถูกสรา้งดว้ยหนิอ่อนสขีาว ศลิาแลง ประดบั

ลวดลายเคร ื�องเพชร พลอย หนิ โมราและเคร ื�องประดบัจากมติรประเทศ ไดร้บัคํารบัรองว่าสรา้งขึ �นดว้ยสดัส่วนที�

วิจิตรและงดงามที�สุด กวา้งยาวดา้นละ 100 เมตร สูง 60 เมตร มีผูส้รา้งและออกแบบร่วม 20,000 คน การ

ก่อสรา้งกนิเวลานานถึง 22 ปี ทชัมาฮาลมีเนื �อที�ประมาณ 42 เอเคอร ์เป็นที�ตั�งของมสัยดิ มีหออาซาน (หอสูง

สาํหรบัรอ้งแจง้เวลาทํานมาซ) และมสีิ�งกอ่สรา้งอื�น ๆ นายชา่งที�ออกแบบ ช ื�อ อุสตาด ไอซา ถกูประหารชวีติเพื�อมิ

ใหไ้ปออกแบบสถาปัตยกรรมใด ๆ ที�สวยกว่าได ้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั�น  ชมพระราชวงัอคัราฟอรด์   Agra Fort ... ป้อมปราการหนิทรายแดง มรดกโลกของเมอืงอคัรา เป็น

ป้อมปราการประจําเมอืงซึ�งสรา้งเป็นกําแพงหนิทรายสแีดง ต ั�งตระหง่านสวยงาม ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบอคัระ 

พระเจา้อคับารส์รา้งขึ �นในปี ค.ศ. 1565 และสรา้งต่อเตมิกนัเร ื�อยมาจนถงึรุน่หลานคอื พระเจา้ชารเ์จฮาน กษตัรยิ ์

องคท์ี� 5 ของราชวงศโ์มกุล ซึ�งปรบัเปลี�ยนจากป้อมปราการทางทหารมาเป็นพระราชวงั มกีาํแพงสงูกว่า 20 เมตร 

และยาว 2.5 กโิลเมตร ภายในอคัราฟอรด์มหีอ้งสวยงามที�สรา้งดว้ยหนิอ่อนแกะสลกัฝังโดยรอบ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 โดยเฉพาะหอ้งมขุแปดเหลี�ยม ซึ�งเป็นหอ้งที�มคีวามสาํคญัที�สดุภายในพระราชวงัแห่งนี�และภายในหอ้งนี�ท่านจะได ้

พบกบัสถานที�ที�กษตัรยิช์ารจ์าฮาถกูลกูชายจบัมาขงัไวจ้นสิ �นพระชนน ์ พระองคถ์ูกกกัขงัอยู่ถงึ 8 ปี จนกระทั�ง

สวรรคตในปี ค.ศ. 1666 ตามตาํนานกล่าวว่าใหว้นัสดุทา้ยของชวีติพระองคใ์ชเ้วลาทั�งวนัในการจอ้งมองเศษ

กระจกที�สะทอ้นภาพของทชัมาฮาล และสิ �นพระชนมด์ว้ยเศษกระจกในกาํมอื พระองคถ์กูฝังในทชัมาฮาล เคยีง

ขา้งพระมเหสซีึ�งพระองคไ์ม่เคยลมื มบีางคนกล่าววา่สมเด็จพระจกัรพรรดชิาหช์ะฮนั มไิดป้ระสงคท์ี�จะถกูฝัง

รว่มกบัประมเหส ีแต่พระองคม์แีผนการที�จะสรา้งสสุานอกีแห่งดว้ยหนิอ่อนสดีํา เพื�อเป็นสสุานของพระองค ์แต่ผูรู้ ้

หลายท่านเช ื�อว่าพระองคป์ระสงคท์ี�จะถกูฝังเคยีงขา้งพระนางมุมตซั มาฮาล 

จากนั�น  นําท่าน ชอ้ปปิ� งสนิคา้หตัถกรรม และงานฝีมอืพื �นเมอืง อาทเิชน่ผา้ไหมอนิเดยีเครื�องประดบั อญัมณี ไม ้

จนัทรห์อมแกะสลกั ผลติภณัฑจ์ากหนิออ่น ของตกแต่งประดบับา้น 

12.30 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรม   

บ่าย สมควรแก่เวลาเดนิทางสู่-ลกัเนาว-์สารวตัถ ีออกเดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ อคัรา-เมอืงลกัเนาว ์    ใช ้

เวลาเดนิทาง 4-5 ช ั�วโมง (ระยะทางประมาณ 346 กโิลเมตร เมอืงลกัเนาว ์-สารวตัถ ี ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 

ช ั�วโมง (ระยะทางประมาณ180 กโิลเมตร) 

 คํ�า       รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

ที�พกั ณ โรงแรม HOTEL PAWAN หรอืเทยีบเท่า (เมอืงสารวตัถ)ี                   

วนัที�สาม (3 ) เมอืงสารวตัถ ี(ประเทศอนิเดยี) – เมอืงลุมพนีิ (ประเทศอนิเดยี) 
 

 
  

(โปรดเตรยีมหนงัสอืเดนิทางไวก้บัตวัเพื�อประทบัตรา   ออกจากประเทศอนิเดยี–เขา้สู่ประเทศเนปาล) 

06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

จากนั�น  นํ า ท่ าน ช ม สถาน ที�พ ร ะพุ ท ธองค แ์สดงยม ก

ปาฏหิารยิ ์มีลกัษณะเป็นเนินดินสูงประมาณ 50เมตรที�

แห่งนี�พระพุทธองคท์รงแสดงยมกปาฎิหารยิเ์พื�อโปรด

ประชาชนชาวสาวตัถแีละข่มเจา้ลทัธอิื�นๆ หลงัจากนั�นทรง

เสด็จไปประทบัจําพรรษาที�ดาวดึงสเ์มื�อออกพรรษาทรง

เสด็จลงจากสวรรคใ์นวนัเทโวโรหนะ ที�สงักสัสะนคร และ

นําท่านเขา้สู่ วดัเชตวนัมหาวหิาร ที�ซ ึ�งพระพุทธองค ์

ประทบัจําพรรษา นานถึง 19 พรรษาเป็น ศูนยก์ลางการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนาที�สําคญัที�สดุนมสัการพระคนัธกุฎ ีฤดูรอ้น ฤดูหนาวและฤดูฝน นมสัการธรรมศาลา ที�

ใหญ่ที�สดุธรรมสภากุฏ ิพระอรหนัต ์เชน่ พระโมคคลัลา พระสารบีุตร พระสวิล ีพระอานนท ์พระราหุล พระองคุ

ลมิาล พระมหากสัสปะ และอารามฝ่ายพระภิกษุที�เคยจําพรรษาในคร ั�งพุทธกาล ชมเมอืงสาวตัถีในอดตี ชม

คฤหาสนข์องท่านอนาถบณิฑกิเศรษฐบีา้นบดิาของท่านองคลุมีาล ชมสถานที�ธรณีสบูพระเทวทตัและนาง

จญิ 

จมาณวกิา 

07.00 น. นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงลุมพนีิ ประเทศเนปาล ระยะทางประมาณ 270 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

7-8 ช ั�วโมง) นํา ท่านแวะพทุธวหิาร สาลวโนทยาน 960  

11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  960 ) วดัไทย) 

จากนั�น นําทุกท่านเดนิทางสู่ชายแดน อนิเดยี-เนปาล นําท่านผ่านประทบัตราหนังสอืเดนิทางเพื�อผ่านพิธกีารตรวจคน

เขา้เนปาล-อนิเดยี เดนิทางเขา้ที�พกั 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ โรงแรม 

          ที�พกัณโรงแรม HOTEL BUDDHMAYA GARDEN หรอืเทยีบเท่า(ลุมพนีิ ประเทศเนปาล) 

วนัที�สี� (4 ) เมอืงลุมพนีิ  )ประเทศเนปาล ( – กุสนิารา  )ประเทศอนิเดยี(     



 
 

 (โปรดเตรยีมหนงัสอืเดนิทางไวก้บัตวัเพื�อประทบัตราออกจากประเทศเนปาลเขา้สู่ประเทศอนิเดยี) 
06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.00 น. เดินทางสู่ลุมพินี ลุมพินีวนั (Lumbini Vana) 
เป็นพุทธพุทธสงัเวชนียสถานที�สําคญัแห่งที� 1 ใน 

4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ นําท่านเขา้สู่ที�

ประสูติของพระพุทธองค ์ณ  สวนลุมพินีวนัที�

ประสูตขิองพระพุทธองค ์ณ สวนลุมพินีวนั

ในอดีตเป็นอุทยาน ตั�งอยู่กึ�งกลางระหว่าง กรุง

กบลิพสัดุ ์และ กรุงเทวหะ พระพทุธมารดา พระนาง

สริมิหามายา ซึ�งประทบัอยู่กรงุกบลิพสัดุข์ณะที�ทรง

พระครรภแ์ก่ ไดเ้สด็จประพาสสวนพรอ้มดว้ยขา้

ราชบร ิพาร ระหว่างทางเกิดประชวรจะมี  พระ

ประสูตกิาล ราชบรพิารจงึจดัที�ประสูตถิวายภายใต ้

ตน้สาละ ประสตูพิระโอรส คอื สทิธตัถกมุาร ณ สถานที�นี �ปัจจบุนัมเีสาหนิของพระเจา้อโศกปรากฏอยู่ กอ่นหนา้นี�มตีน้โพธิ �

และวหิารมายาเทว ีนมสัการสถานรอยพระพทุธบาทที�ประทบัลงมายงัพื �นปฐพเีป็นคร ั�งแรก  เจรญิพระพุทธมนต ์เจรญิสมาธิ

ภาวนา แลว้ ชมหนิสลกัภาพประสูต ิชมเสาอโศก และสระโบกขรณี 
รายการทาํบญุ. การบาํเพญ็กุศล ณ แดนพทุธภูม ิรว่มทาํบญุทอดผา้ป่าถวาย ณ วดัไทยลมุพนีิวนั ตามกาํลงัศรทัธา 

11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  

จากนั�น นําทกุทา่นเดนิทางไปยงัเมอืงกสุนิารา ผ่านชายแดน ระหว่างอนิเดยี-เนปาล นําทุกท่านผ่านประทบัตรา

หนงัสอืเดนิทางเพื�อผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้อนิเดยี -เนปาล 

 นําท่านแวะ พุทธวหิาร สาลวโนทยาน 960 คือสวรรคบ์นดินชายแดนอนิเดีย-เนปาล สถานที�ปลดทุกข ์เห็นสุขทนัตามี

ศาลาพกัขา้งทางของผูแ้สวงบุญ หอ้งนํ�าหอ้งสุขา ... 

จากนั�น เดนิทางตอ่ไปยงัเมอืงกสุนิารา ระยะทางประมาณ 190 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ั�วโมง) เมอืงกสุนิารา 

เป็นที�ตั�งของสงัเวชนียสถานแห่งที� 4 ในสมยัพุทธกาลเป็นเมอืงเอกหนึ�งในสองของแควน้มลัละ เป็นที�ตั�งของสาลวโนทยาน

หรอืป่าไมส้าละที�พระพทุธเจา้เสด็จดบัขนัธปรนิิพพานและเป็นสถานที�ถวายพระเพลงิพระพทุธเจา้ และจดัเป็น 

พุทธสงัเวชนียสถานที�สําคญัแห่งที� 4 ใน 4 สงัเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที�เสด็จดบัขนัธปรนิิพพานแห่งองค ์

สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้เมอืงที�พระพทุธเจา้เสด็จดบัขนัธปรนิิพพาน 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ที�พกั ณ โรงแรม HOTEL IMPERIAL หรอืเทยีบเท่า เมอืงกสุนิารา 

 

 

วนัที�หา้ (5 ) เมอืงกุสนิารา – เมอืงพุทธคยา 
 

 
  

06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

เดินทางสู่สาลวโนทยานสถานที�เสด็จดบัขนัธปรนิิพพาน บูชาสกัการะพระพุทธรูปปางปรนิิพพาน ซ ึ�ง

ประดิษฐานอยู่ในมหาปรนิิพพาน

วหิารและเจรญิพระพุทธมนตเ์จรญิ

จติตะภาวนาจุดธูปเทยีน ปทกัษิณร

อบปรนิิพพานวหิาร แลว้ชมสถานที�

พระอานนทเ์กาะสลักเพชรรอ้งไห ้

ชมซากปรกัหกัพงัของกุฎ ิเจดยีช์ม

ตน้สาละอ ันเป็นตน้ไมท้ี�พระพุทธ



 
องคไ์ดเ้สด็จดบัขนัธเ์สรจ็ นําท่านเดินทางสู่ มกุฎพนัธนเจดยี ์สถานที�ถวายพระเพลงิพระสรรีะของพระพุทธเจา้ปัจจุบนั

เป็นซากเจดยี ์ทรงกลมขนาดใหญ ่สรา้งขึ �นมาหลงัการถวายพระเพลงิ ชาวบา้นเรยีกวา่ รามภารนํ์าทา่นเยี�ยมชมวดัไทยกุส ิ

นาราเฉลมิราชยร์ว่มทาํบุญทอดผา้ป่าถวายวดัไทย 

รายการทาํบญุ ..รายการที�จะบําเพญ็กุศล ถวายผา้หุม่พระปางปิรนิิพาน ในพระวหิาร จาํนวน 1 ชดุ  (บจ.หมิาลายนั ฮอลิ

เดย ์จดันําใหเ้พื�อถวายพทุธบูชา.....อนุโมทนา) 

จากนั�น นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพทุธคยา ระยะทางประมาณ 336 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7-8 ช ั�วโมง)  

11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

13.00 น. เดนิทางต่อไปถงึเมอืงพุทธคยา สถานที�ตรสัรูข้องสมัมาสมัพุทธเจา้  

จากนั�น เดินทางถึงเมืองพุทธคยา นําท่านเดินทางสู่ภายใน

ปรมิณฑล ตน้พระศรมีหาโพธิ �พุทธคยา และ 

พระมหาเจดยีพ์ทุธคยา สถานที�ตรสัรูอ้นุตรสมัมา

สมัโพธญิาณของพระผูม้ีพระภาคเจา้ กราบสกัการะ

หลวงพ่อ พระพุทธเมตตา ประดิษฐานภายในมหา

เจดียพ์ุทธคยา พระพุทธปฏิมากรปาง  ชนะ  มารที�

รอดพน้จากการถูกทําลายจากนํ�ามือกษัตรยิฮ์ินดู

อย่างปาฏิหารยิ ์ดว้ยพระพักตรท์ี�แสดงออกดว้ย

เมตตากรุณาอั�นเปี� ยมลน้ชาวพุทธทั�วโลกจงึต่างพา

กนัเบียดเสียดเพื�อเขา้ไปกราบไหวบู้ชาสกัการะ พระแท่นวชัรอาสน ์ภายใตร้ม่พระศรมีหาโพธิ �อนัศกัดิ �สทิธิ �ที�สุดใน

ดนิแดนถิ�นพุทธภมูิ นมสัการสตัตมหาสถาน ที�สําคญัอนัอยู่ใกลเ้คยีง ไดแ้ก่ อนิมิสเจดยี ์รตันจงกรมเจดยี ์รนัตนฆรเจ

ดยี  และสระมุจลนิท ์เป็นตน้ ทําสมาธ ิถวายเป็นปฏบิตับูิชา ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเขา้สูท่ี�พกั 

คํ�า รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ที�พกั ณ โรงแรม HOTEL TAJ DARBER  หรอืเทยีบเท่า อสิระตามอธัยาศยั 

วนัที�หก (6 ) เมอืงพุทธคยา-ราชคฤห-์นาลนัทา-พทุธคยา 
 

 
  

07.00  น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

08.00  น. นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงราชคฤห ์(Rajgir)  ราชคหะ หรอื ราชครีะ เป็น

ชื�อเมอืงหลวงของแควน้มคธสมยัพุทธกาล มภีเูขาลอ้มรอบ ๕ ลูก จงึมชี ื�อเรยีก

อกีอย่างหนึ�งว่า เบญจครีนีคร เป็นช ื�อเมืองหลวงของแควน้มคธสมยัพุทธกาล 

เป็นเมืองตั�งหลกัพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจา้ โดยพระพุทธเจา้เสด็จไป

โปรดพระเจา้พิมพิสารผูค้รองนคร เป็นเมืองที�มีประวตัิความเกี�ยวขอ้งกบั

พระพุทธศาสนามากที�สุด 

 นําพาทา่นขึ �นสูย่อดเขาราชคฤห ์ ... ทาํสมาธภิาวนา และบาํเพ็ญกศุล 

ณ พระคนัธกฎุชิมทวิทศันเ์มอืงราชคฤห ์

 

 

ความสาํคญัของเมอืงราชคฤห ์

๑. เป็นเมอืงที�พระพุทธเจา้ทรงเลอืกประดษิฐานพระพุทธศาสนาเป็นคร ั�งแรก 

๒. วดัแห่งแรกในพระพุทธศาสนา คอื วดัพระเวฬวุนัเกดิขึ �นที�เมอืงนี � 

๓. เป็นสถานที�อปุสมบทของพระอคัรสาวกทั�งสองรูป คอื พระสารบีุตร พระโมคคลั

ลานะ 

๔  .๑เป็นสถานที�ทําการสงัคายนาคร ั�งที�  

 ชมและบําเพ็ญกุศล ณ ซากชวีกมัพวนั “สวนมะม่วงของหมอชวีก” เป็นซาก

อารามของหมอชวีกชวีกโกมารภจัจ ์ยกสวนมะม่วงถวายในคราวที�พระเทวทตัต ์

ประทุษรา้ยพระองคโ์ดยกลิ �งหนิลงใส่พระพุทธองค ์ทําใหส้ะเก็ดหนิกระเด็นถูกพระ

บาทของพระองคจ์นหอ้พระโลหติหมอชวีกโกมารภจัจถ์วายการรกัษาพยาบาล ณ 



 
อารามแห่งนี� และแวะชมและบาํเพ็ญกศล ณ ซากเรอืนคุมขงัพระเจา้พมพสิาร สถานที�พระเจา้อชาตศิตัรูนําพระราชบดิาของ

พระองค ์มาคมุขงัไวจ้นสิ �นพระชนมจ์ากพื �นสูง  

หมายเหต:ุ  การขึ �นเขาคชิฌกูฏ ลาดชนัพอประมาณ ระยะทางโดยรวมประมาณ 750เมตร ทกุทา่นจะตอ้งเดนิขึ �นรถยนตไ์ม่

สามารถขี �นไปถงึใชเ้วลาประมาณ 20นาทที่านที�เดนิไมไ่หวสามารถขึ�นไดโ้ดยการนั�งเสลี�ยงโปรดแจง้หวัหนา้ทวัร ์

 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นลงจากยอดเขา 

จากนั�น  นําท่านสู่ บ่อนํ�าพุรอ้นตะโปทารามตโปทาราม สถานที�อาบนํ�าพุรอ้น ชาํระบาป ตามความเชื�อของ พราหมณ-์ฮินดู 

อาบนํ�าแบ่งตามวรรณะ เป็นความเชื�อมาตั�งแต่ก่อนมพุีทธศาสนาสถานที�อนัเป็นตน้บญัญตัิสกิขาบทใหพ้ระภกิษุสรงนํ�าได ้

15 วนัต่อคร ั�ง ปัจจุบนัเป็นบ่อนํ�าศกัดิ �สทิธิ �  ตโปทานทหีรอืตโปทาราม เป็นวดัฮนิดูที�คนทั�วโลกมุ่งไปดูแขกอาบนํ�า ที�เช ื�อว่า

เป็นนํ�าศกัดิ �สทิธิ �จากเขาเวภารบรรพต เป็นธารนํ�าอุ่นที�เช ื�อว่ารกัษาโรคภยัไขเ้จ็บได ้วธิอีาบแบ่งเป็นช ั�นๆตามวรรณะสูงตํ�า 

พวกวรรณะพราหมณไ์ดอ้ยู่ช ั�นสูงสุด เป็นนํ�าตน้นํ�าที�ใสสะอาด ดื�ม อาบ ซกัผา้แลว้ไหลลงไปใหช้นช ั�นแพศยใ์ช ้จากนั�นไหล

ลงไปใหว้รรณะศทูรใช ้สุดทา้ยที�วรรณะจณัฑาลที�ตอ้งใชนํ้�าที�ดาํปี� สขีี �โคลนเต็มไปดว้ยสิ�งปฏกิูลของพวกวรรณะที�สงู 

 นําท่านเขา้สู ่วดัเวฬุวนัมหาวหิาร  วดัแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ที�พระ

เจา้พมิพิสารทรงยกพระราชอุทยานสวนไมไ้ผ่ถวายเป็นที�ประทบัแห่งแรกแด่

พระพุทธเจา้และเหลา่พระสงฆส์าวก พุทธองคท์รงประทบัจาํพรรษา ณ ที�แห่งนี�

แลว้ 6 พรรษา เจรญิพระพุทธมนตเ์จรญิสมาธิภาวนา ณ อุโบสถสถานที�

ประชมุพระสาวกอรหนัต ์1,250รูป ในวนัเพ็ญขึ �น 15 คํ�าเดอืน 3 ซ ึ�งเรยีกการ

ประชมุนี �ว่า จาตุรงคสนันิบาต มูลเหตุแห่งพิธมีาฆบูชา และพุทธองคไ์ดท้รง

แสดงโอวาทปาตโิมกขแ์กภ่กิษุเหล่านั�น.. 

11. 30 น.  บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งโรงแรม เมอืงราชคฤห ์

12.30 น.   นําท่านเดนิทางสู่ เมืองนาลนัทา ชม มหาวิทยาลยันาลนัทาเก่า 

)โอลนาลนัทา (ศกึษาจํานวนหมื�นเมื�อราว พซากมหาวทิยาลยัพุทธศาสนาที�เคยรุง่เรอืงโด่งดงัมากที�สุดในโลก มีพระนัก..ศ

1700 ไดถู้กชาวมุสลมิรุกรานสงัหารพระและคณาจารย ์เผาทําลายเสยีสิ �นปัจจบุนัเหลอืไวแ้ต่ซาก

ปรกัหกัพงัปรากฏเป็นรูปฐานและผนังของอาคารยาวเหยยีดในบรเิวณอนักวา้งขวาง และสถานที�

แห่งนี�ยงัเป็นบา้นเกดิของพระโมคคลัลานพ์ระสารบุีตร   บําเพ็ญกุศล ณ บา้นพระสารบีุตร  

สกัการะ “สถปูพระสารบีตุร” ที�บรรจอุฐัธิาตขุองพระสารบีตุร 

 และ นําท่านสกัการะ “หลวงพ่อดํา”  ขา้งนาลนัทา นับเป็นพระพุทธรูปที�มีความสําคญั

องคห์นึ�งเพราะเป็นพระพุทธรูปที�หลงเหลอือยู่ไม่กี�องคท์ี�ไม่ถูกทําลาย ชาวบา้นเรยีกว่า เตลิย

บาบา หรอืหลวงพอ่นํ�ามนั  

16.30 น.  นําท่านเดนิทางสูต่วัเมอืงพุทธคยา ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ2.30 ช ั�วโมงสําหรบัการเกดิมา

เป็นชาวพุทธ สกัคร ั�งหนึ�งในชวีติก็ขอใหไ้ดม้าเที�ยวอนิเดยี นั�นคอืการไดม้ากราบนมสัการพระมหา

เจดยีพุ์ทธคยา สถานที�ตรสัรูข้ององคพ์ระสมัมาสมัพุทธเจา้ เพื�อความเป็นสริมิงคลแห่งชวีติและครอบครวั ....พุทธคยานบัเป็น

พุทธสังเวชนียสถานที�สําคัญที�สุดและเป็นสถานที�ศ ักดิ �สิทธิ �ที�สุดของชาวพุทธทั�วโลก...เพราะเป็นจุดเร ิ�มตน้ของ

สมัมาสมัพระพุทธศาสนา โดยเป็นสถานที�ที�เจา้ชายสทิธตัถะตรสัรูพ้ระอนุตตรสมัมาสมัโพธญิาณเป็นสมเด็จพระบรมศาสดา

พทุธเจา้ นับเป็นเวลากวา่ 2 , 500 ปีที�สถานที�แห่งนี�เป็นศูนยร์วมของจดุหมายในการแสวงบุญของชาวพุทธผูม้ศีรทัธาทั�วโลก 

... 

.19.00 น.         รบัประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหาร โรงแรม 

     ที�พกั ณ โรงแรม TAJ DARBAR HOTEL หรอืเทยีบเท่าอสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

วนัที�เจด็ (7) เมอืงพุทธคยา – พาราณส ี
 

 
  

06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 



 
นําท่านกราบลาสถานที�ตรสัรู ้ตน้พระศรมีหาโพธิ �พุทธคยา และ พระมหาเจดยีพ์ุทธคยา สถานที�ตรสัรูอ้นุตรสมัมา

สมัโพธญิาณของพระผูม้ีพระภาคเจา้ กราบสกัการะหลวงพ่อ พระพุทธ

เมตตา ประดิษฐานภายในมหาเจดียพ์ุทธคยา พระพุทธปฏมิากรปางชนะ

มารที�รอดพน้จากการถูกทําลายจากนํ�ามือกษตัรยิฮ์ินดูอย่างปาฏหิารยิ ์

ดว้ยพระพกัตรท์ี�แสดงออกดว้ยเมตตากรุณาอั�นเปี�ยมลน้ชาวพุทธทั�วโลก

จงึต่างพากนัเบยีดเสยีดเพื�อเขา้ไปกราบไหวบ้ชูาสกัการะ พระแท่นวชัร

อาสน ์ภายใตร้ม่พระศรมีหาโพธิ �อนัศกัดิ �สทิธิ �ที�สุดในดนิแดนถิ�นพุทธภูม ิ

นมสัการสตัตมหาสถาน ที�สาํคญัอนัอยูใ่กลเ้คยีง ไดแ้ก ่อนิมสิเจดยี ์รตั

นจงกรมเจดยี ์รนัตนฆรเจดยี  และสระมุจลนิท ์เป็นตน้ ทําสมาธ ิถวายเป็น

ปฏบิตับิูชา นําทุกท่านไปยงั บา้นนางสุชาดา ธดิากุฎุมพ ีแห่งตําบล

อุรุเวลาเสนานิคม ผูถ้วายขา้วมธปุายาส อนัประณีตแด่พระมหาบุรุษกอ่นการตรสัรู ้อยูห่่างจากฝั�งแม่นํ�าเนรญัชราประมาณ 

200 เมตร ปัจจบุนัเป็นโบราณสถานซากสถูปขนาดใหญ ่สนันิษฐานวา่สรา้งในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช ชม แม่นํ�าเนรญั

ชรา สายนํ�าที�พระพทุธองคท์รงอธษิฐานจติลอยถาดทองคําที�นางสชุาดาถวายพรอ้มขา้วมธปุายาสกอ่นวนัที�จะตรสัรูห้นึ�งวนั 

ชมวดันานาชาติ อาทิเชน่ วดัทิเบต วดัภูฏาน วดัญี�ปุ่ น แลว้นําท่านทําบุญทอดผา้ป่าที�วดัไทยพุทธคยานําท่าน

เดนิทางสูเ่มอืงพาราณส(ีระยะทางประมาณ 270 กโิลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 6-8 ช ั�วโมง) 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งโรงแรม 

 เมืองพาราณส ีหรอื วาราณสี  ) Varanasi) เป็นช ื�อของเมืองหลวงแควน้กาสี ประเทศอินเดีย มีแม่นํ�าคงคาอนั

ศกัดิ �สทิธิ �ไหลผ่าน มปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานกวา่ 4000 ปี ... ในชาดกไดร้ะบุช ื�อเมอืงนี�มากมายผูค้รองเมอืงก็มกัจะชื�อ

พระเจา้พรหมทตัตค์ุน้หูของชาวพุทธมาก และเป็นสถานที�ต ั�งของ สารนาถในสมยัพุทธกาล เรยีกกนัว่า ป่าอสิิปตน

มฤคทายวนั แปลว่า เขตป่าอภยัทานแกส่ตัวท์ี�เป็นที�บําเพ็ญตบะของฤษี เป็นสถานที�สงบและเป็นที�ชมุนุมของเหล่าฤษีและ

นักพรตต่าง ๆ ที�มาบําเพ็ญตบะและโยคะเพื�อเขา้ถงึพรหมมนัตามความเช ื�อในคมัภรีอ์ุปนิษทัของพรามหณ ์ทําใหเ้หล่าปญัจ

วคัคยีท์ี�ปลกีตวัมาจากเจา้ชายสทิธตัถะ ภายหลงัจากที�พระองคท์รงเลกิบําเพ็ญทกุขกรยิา ไดม้าบาํเพ็ญตบะที�นี�แทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

คํ�า  ถงึเมอืงพาราณส ี....รบัประทานอาหารคํ�า ณ โรงแรม 

    ที�พกั ณ โรงแรม IDEAL TOWER HOTEL หรอืเทยีบเท่า อสิระตามอธัยาศยั 
 

วนัที�แปด (8) พาราณส-ีเดลล-ีกรุงเทพ 
 

 
  



 
 05.30 น. นําท่าน ไปชมวถิีชวิติชาวเมืองพาราณสี เมืองนี�ยงัคง

เป็นเมืองที�มเีสนหเ์ฉพาะตน ชาวฮนิดูที�เลื�อมใสและถือ

ปฎบิตัโิดยเครง่ครดัที�จะพากนัอาบนํ�าชาํระรา่งกายใน

แม่นํ�าคงคา ... แม่นํ�าคงคา ไดช้ ื�อว่าเป็นแม่นํ�าสาย

ศกัดิ �สทิธิ �แห่งแดนภารตะ อนิเดีย ไหลจากสวรรคจ์าก

ความศรทัธาที�ผูค้นอุทศิใหเ้มืองที�เหมือนยงัไม่ถูกปลุก

จากฝันมานานกว่า 5,000 ปีแห่งนี� ... ชาวพาราณสี

ผูกพนักบั แม่นํ�าคงคาอยา่งเป็นหนึ�งเดยีว ... 

พาคณะท่าน      ล่องเรอืชมแม่นํ�าคงคา   “ คงคา” มหานทีแห่ง

ศรทัธา ”ชมพิธอีาบนํ�าศกัดิ �สทิธิ �เพื�อลา้งบาปของชาวฮินดู และ ชมพิธบีูชาพระอาทติยแ์ละการ

อาบนํ�าลา้งบาปของชาวฮนิดูรมิฝั�งแม่นํ�าคงคาและพธิกีารเผาศพซึ�งมีมานานกวา่ 4,000ปี โดย

กองไฟที�เผาศพไม่เคยดบัมอดลงเลย พาท่านตั�งจติอธฐิานลอยกระทงใบนอ้ยลอยลงคงคา ยิ�ง

วนัเพ็ญเดือนสิบสองดว้ยแลว้ ชาวฮินดูนับแสนคนจากทั�วทุกสารทิศ ...ล่องเร ื อลอยกระทง

แม่นํ�าคงคายามเชา้สมควรแกเ่วลาพาท่านกลบัสู่โรงแรม 

08 .30  น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

นําท่านเดนิทางสู่  สารนาถ เดมิเรยีกว่า ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั สมยัพทุธกาลเมอืงนี �เกี�ยวขอ้งกบัพระพทุธ

องคต์อนตรสัรูแ้ลว้ใหม่ๆไดเ้สด็จจากอรุุเวลาเสนานิคมมายงัป่าอสิปิตนมฤคทายวนั(ป่าเป็นที�ปฏบิตัิ

ธรรมของฤาษีอนัเป็นเขตอภยัทาน)ปัจจบุนัเมอืงนี�เรยีกวา่

“สารนาถ”(ที�พึ�งของหมู่กวาง)  นําทา่นชมสกัการะเจา

คนัธสีถูป สถานที�ที�พระพทุธองคท์รงพบปัจจวคยี ์เขา้สู ่

ธมัเมกขสถูป สกัการะ พระมูลคนัธกฏุ ิกุฏทิี�พระพุทธ

องคจ์าํพรรษาคร ั�งแรกหลงัจากตรสัรู ้ชมหลกัศลิาจารกึ

ของพระเจา้อโศกมหาราชอนัเป็นหลกัฐานสําคญัสื�อใหรู้ ้

วา่เป็นสถานที�พระพทุธองคไ์ดแ้สดงปฐมเทศนาเป็นคร ั�ง

แรก ชม “ยะสะเจดยี”์ สถานที�ยะสะกุลบุตรพบพระพทุธ

องคแ์ลว้ชม สงัฆาราม กวา่ 1,000 หลงั   

จากนั�น นําทา่นชมพพิธิภณัฑส์ารนาถ  พพิธิภณัฑส์ารนาถ

เป็นพพิธิภณัฑท์ี�เก็บรกัษาวตัถโุบราณต่างๆ โดยมี

พระพุทธรูปทโีด่งดงัคอื พระพทุธรูปปางปฐมเทศนา ซ ึ�ง

ถูกสรา้งขึ �นในสมยัคุปตะ พระพุทธรูปนี�ถูกคน้พบที�ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั ซึ�งถอืวา่เป็นพระพทุธรปูที�งดงามมาก ชนะ

รางวลัการประกวดขององคก์าร UNESCO และเป็นองคพ์ระพทุธรูปซึ�งงดงามจนเป็นที�กล่าวขานกนัวา่หากส่งเขา้ประกวด

อกีรอ้ยคร ั�งก็จะตอ้งชนะทั�งรอ้ยคร ั�ง   

11.30 น. บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งโรงแรม 

 นําท่านทําบุญทอดผา้ป่าที�วดัไทยสารนาถ 

จากนั�น เดนิทางสู่สนามบนิพาราณส ีเพื�อเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

จากนั�น  เดนิทางสู่สนามบนิภายสนามบนิพาราณส ีเพื�อเดนิทางสู่กรุงเทพฯแวะเปลี�ยนเคร ื�องที�สนามบนิเดล ี 

17.00 น.  ออกเดนิทางสูเ่ดลล ีโดยสายการบนิ เจท็แอรเ์วย ์เที�ยวบนิที� 9W742  

18.20 น  .  ถงึสนามบนิอนิทริาคานธ ี เมอืงเดลล ีเขา้สูอ่าคารระหว่างประเทศรอตอ่เครื�อง 

  อสิระอาหารคํ�า เพื�อความสะดวกในสนามบนิ 

23.25 น.  ออกเดนิทางสูก่รุงเทพ ฯ โดยสายการบนิ เจท็แอรเ์วย ์เที�ยวบนิที� 9W94 

 

วนัที�เกา้ (9) เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพโดยสวสัดภิาพ 
 

 
  

04.55 น   ถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ.....อิ�มบุญกนัถา้นหน้า... 

 



 
หมายเหต ุ: 

1. เวลาที�ปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิตัจิรงิอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้า่นรบัทราบคําแนะนําการเปลี�ยนแปลงการนดั หมายเวลาใน

การทาํกจิกรรมอกีคร ั�งจากหวัหนา้ทวัร ์ 

2. บรษิทัอาจทําการเปลี�ยนแปลงรายการ ไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยดึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั ทั�งนี � ขึ �นอยู่กบั

สภาวะของสายการบนิ โรงแรมที�พกั ภูมอิากาศ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกจิและสถานการณ์

ทางการเมอืงภายใน อนัเป็นสาเหตุใหต้อ้งเลื�อนการเดนิทางหรอืไมส่ามารถจดัพาคณะท่องเที�ยว ไดต้ามรายการ 

TOUR CODE: 9WBUDDHSIT + TAJ 

อตัราค่าบรกิาร : สงัเวชนียสถาน4ตําบล+ทชัมาฮาล 9 วนั 7 คนื เนื�องจากเป็นต ั�วราคาพเิศษจงึไมส่ามารถREFUND ได ้

กาํหนดเดนิทาง  22-30 ก.ย.,06-14,20-28 ต.ค., 03-11,17-25 พ.ย.,01-09,15-23 ธ.ค.2561 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูห่รอืพกั 3 ทา่น หรอืเด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น  ราคาทา่นละ  49,800 บาท   

ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเดี�ยว                ราคาทา่นละ  8,800 .-  บาท   

**ราคานี�สงวนสทิธิ �เฉพาะลูกคา้ชาวไทยเท่านั�น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวรกรณีมีผูเดินทางไมถึง 16 + ทาน 

กาํหนดเดนิทาง  28 ธ.ค.-05 ม.ค. 2562 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูห่รอืพกั 3 ทา่น หรอืเด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น  ราคาทา่นละ  53,900 บาท   

ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเดี�ยว                ราคาทา่นละ   9,700 .-  บาท   

**ราคานี�สงวนสทิธิ �เฉพาะลูกคา้ชาวไทยเท่านั�น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวรกรณีมีผูเดินทางไมถึง  +16ทาน 

เงื�อนไขการสาํรองที�นั�ง(ที�ท่านควรทราบก่อนสํารองที�นั�ง) 

กรุณาชําระเงินมดั ท่านละ 10,000 บาท พรอ้มส่งสําเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง ทางแฟ็ก หรอื ไลน ์หลงัการจอง

ภายใน 3 วนัส่วนที�เหลอืชําระทั�งหมดก่อนเดนิทางภายใน 25 วนั และส่งมอบเอกสารการเตรยีมการยื�นขอวซีา่

ตามที�กําหนด *** 

 หมายเหตุ: อนึ�งกรุณาแฟกซห์ลกัฐานการโอนเงนิมาที�เบอร ์ 02-235-7573 หรอืแจง้ใหเ้จา้หนา้ที�ของบรษิทัฯทราบถงึการโอนเงนิ

ของท่านทางโทรศพัทห์ากท่านไม่สามารถแฟกซไ์ดจ้กัเป็นพระคุณยิ�ง Passport มาที�บรษิัทฯกรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนที�เหลือ

ล่วงหนา้ 20 วนักอ่นการเดนิทางหากทา่นไม่ชาํระเงนิส่วนที�เหลอืตามวนัที�กาํหนด ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไม่

มเีงื�อนไข 

ในกรณีที่ทานโอนเงินจากตางจังหวัดราคาทัวรดังกลาวไมรวมคาธรรมเนียมหรือคาบรกิารของธนาคารนะ
คะ 
 

อตัราค่าบรกิารรวม 

 คา่ตั�วโดยสารเคร ื�องบนิช ั�นประหยดัเสน้ทาง ตามรายการระบ ุ

 คา่ภาษสีนามบนิ คา่ประกนัสายการบนิและภาษนํี�ามนัของสายการบนิ  

 คา่โรงแรมที�พกั ตามที�ระบใุนรายการหรอืเทยีบเท่า (2- 3 ท่านต่อหนึ�งหอ้ง) 

 คา่เขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวต่างๆ/ค่าอาหารทกุมื �อ/คา่รถรบัสง่และระหว่างการนําเที�ยว ตามรายการระบุ 

 พระธรรมวทิยากร บรรยายตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกนัภยัการเดนิทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน (วงรกัษาพยาบาลเงินไม่เกนิ 5000,000 บาท) แต่ทั�งนี�ย่อมอยู่ใน

ขอ้จํากดัที�มกีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่สําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย ยื�นแบบออนไลนเ์ท่านั�น )ไม่ตอ้งโชวต์วั) 

 



 
อัตราคาบริการไมรวม  

 คาจดัทําหนังสอืเดนิทาง )PASSPORT (และค่าทําใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ 

 ค่าใชจ้่ายอื�นๆนอกเหนือจากที�ระบุไวใ้นรายการและค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 

 ค่าธรรมเนียมนํ�ามนัของสายการบนิ )ถา้มี(  

 คา่วซีา่ที�มค่ีาธรรมเนียมแพงกว่าหนังสอืเดนิทางไทย 

 คา่ภาษหีกัณ ที�จ่าย 3% ภาษีมลูค่าเพิ�ม 7% (กรณีออกใบกํากบัภาษ(ี 

 คา่ธรรมเนียมการชาํระเงนิดว้ยบตัรเครดติ VISA 3% AMEX 4% 

 คา่นํ�าหนักเกนิพกิดัตามสายการบนิกาํหนด 20 กโิลกรมั 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิ�น+พนักงานขบัรถ วนัละ่ 45 USD ตลอดทรปิการเดนิทาง  

 คา่ทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ทปิหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจในบรกิารของท่าน 

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบนิ ซ ึ�งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 

การใหท้ปิตามธรรมเนียมทางบรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆท ั�งสิ �นขึ �นอยู่กบัการพจิารณาของท่านเพื�อเป็นกาํลงัใจ

ใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที�ยวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ตามความเหมาะสม 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงอตัราค่าบรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้หากมกีาร 

 กรณีที�คณะไม่ครบจาํนวน 15 ท่านทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการงดออกเดนิทางโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้ 14 วนั

กอ่นการเดนิทาง  

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการที�จะไม่รบัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที�ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้

เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอื

กองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั�งในกรณีที�ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี�าเงนิ) 

เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง 

 เมื�อทา่นทาํการซื �อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงื�อนไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ 

**หมายเหตุ ** กําหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดเ้พื�อความเหมาะสม ทั�งนี�ทางบรษิทัฯ จะยดึถอืความ

ปลอดภยัเป็นหลกั และรายการ-ราคาทวัร ์อาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึ �นอยู่กบัสายการบนิโดย

จะยดึประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคญั” 

 

 

โรงแรมและหอ้ง หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที�ท่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 

เตยีง( TRIPLE ROOM )ขึ �นอยู่กบัขอ้กําหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมมกัมคีวามแตกต่างกนั ซึ�งอาจ

ไม่สามารถจดัหอ้งที�พกัแบบ 3เตยีงไดห้รอือาจจะทําใหท่้านไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนัตามที�ตอ้งการได ้ในกรณีที�มกีารจดัประชมุ

นานาชาต ิ(TRADE FAIR )เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ �น 3-4 เท่าตวั บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ �ในการปรบัเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อให ้

เกดิความเหมาะสม 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ทั�งนี �ขึ �นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสดุวสิยัต่าง ๆ ที�ไม่

สามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 
กรุณาอ่านหมายเหตใุหล้ะเอยีดท ั�ง 7 ขอ้ 

1. บรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ที�จะไม่รบัผดิชอบตอ่ค่าชดเชยความเสยีหาย ไม่วา่กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอื

กองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการที�จะไม่รบัผดิชอบตอ่ค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัที�ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เชน่ 

การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ 



 
3. บรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. บรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. การไม่รบัประทานอาหารบางมื �อไม่เที�ยวตามรายการไม่สามารถขอหกัคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการชาํระคา่ทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย 

6. ตั�วเคร ื�องบนิเมื�อออกตั�วแลว้ไม่สามารถ Refund ไดท้กุกรณี โดยเงื�อนไขของสายการบนิกาํหนด 

7. กรณีที�คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการงดออกเดนิทางโดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหน้า 14 วนักอ่นการเดนิทาง 

 ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ จะไมขอ

รับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 

เอกสารในการยื�นวซีา่ท่องเที�ยวอนิเดยี แบบออนไลน ์ไม่ตอ้งโชวต์วั  
 รูปถ่ายส ี(ถ่ายมาไม่เกนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิ�ว ( 2 รูป พื �นหลงัสขีาว  

 หนงัสอืเดนิทางมอีายุมากกวา่ 6 เดอืน และมหีนา้วา่งอย่างนอ้ย 2 หนา้ 

 สาํเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ 

 สาํเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ 

 สาํเนาหนา้พาสปอรต์ 2 ชดุ 

สาํเนาหนา้วซีา่ที�เคยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชดุ (หากม)ี 

คร้ังหน่ึงในชีวิตชาวพุทธตองไป!!! 

ณ ประเทศอินเดีย -เนปาล 

1.สถานท่ีประสูติ ณ ลุมพิน ี

2.สถานท่ีตรัสรู ณ พุทธคยา 

3.สถานท่ีแสดงปฐมเทศนา ณ สารนาถ 

4.สถานท่ีปรินิพพาน ณ กุสินารา 
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