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4 สงัเวชนยีสถาน จดุเร ิม่ตน้ของพระพทุธศาสนาสูส่ถานทีส่ าคญัของพทุธประวตั ิ 

พทุธคยา  :  จดุแสวงบุญส าหรบัชาวพทุธท ัว่โลก “พระมหาโพธเิจดยี”์ อนุสรณ์สถานการตรสัรู ้

กสุนิารา : สกัการะ สถปูปรนิพิพาน ประดษิฐานพระพทุธรปูปางเสด็จดบัขนัธปรนิพิพาน 

ลมุพนิวีนั  :  ดนิแดนชมพทูวปี อยูร่ะหวา่งกรงุกบลิพสัดุแ์ละกรงุเทวทหะ 

สารนาถ : สถานทีพ่ระพทุธเจา้แสดงปฐมเทศนา,ซากเสาพระเจา้อโศกมหาราช 

เดนิทางโดยสายการบนิไทยสไมลแ์อรเ์วย ์WE 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 
 

คา่ยืน่วซีา่อนิเดยีและเนปาล 5,000 บาท : หนา้พาสปอรต์ และรปูถา่ย(สแกน)หนา้ตรง 2 นิว้ (พืน้หลงัขาว) 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว สายการบนิ จ านวน 

1-6 ตลุาคม 2561 25,552 8,000 WE 20 

4-9 ตลุาคม 2561 BUS2 24,442 8,000 WE 20 

15-20 ตลุาคม 2561 BUS3 24,442 8,000 WE 20 

25-30 ตลุาคม 2561 25,552 8,000 WE 20 

28 ตลุาคม – 2 พฤศจกิายน 2561 25,552 8,000 WE 20 

2-7 ธนัวาคม 2561 26,662 8,000 WE 20 

13-18 ธนัวาคม 2561 26,662 8,000 WE 20 
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หมายเหต ุ: ทางเราขอสงวนสทิธิ์ใ์นการด าเนนิการจดัท าวซีา่อนิเดยี (E-VISA) ใหก้บัลกูคา้ทกุกรณี หากลกูคา้มวีซีา่
อนิเดยีตดิเลม่แบบรายปีไมค่ดิคา่วซีา่เพิม่เตมิ 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– เมอืงคยา (พุทธคยา) – สถานทีต่รสัรู ้– เจดยีพ์ุทธคยา – ตน้พระศรมีหาโพธิ ์

– บา้นนางสชุาดา 

09.30 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทยสมายลแ์อรเ์วย ์ประตู 2-3 

โดยมพีนักงานของบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

12.20 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิไทยสมายล ์เทีย่วบนิที ่WE327 

14.00 น. ถงึ สนามบนินานาชาตเิมอืงคยา ประเทศอนิเดยี (เวลาอนิเดยีเร็วกว่าเวลาไทย1.30 ชัว่โมง) หลังผ่านพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืง  

  น าทา่นเขา้สู ่เมอืงคยาหรอืพุทธคยา เป็นพุทธสังเวชนียสถานที่

ส าคัญทีส่ดุ 1 ใน 4 สงัเวชนยีสถานและถอืวา่เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิ์

ทีส่ดุของชาวพทุธทั่วโลกเพราะเป็นจดุเริม่ตน้ของพระพุทธศาสนา 

เป็นสถานที่เจา้ชายสทิธัตถะไดต้รัสรูพ้ระอนุตตรสัมมาสัมโพธิ

ญาณเป็นสมเด็จ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา้ เป็นเวลากว่า

สองพันหา้รอ้ยปีที่สถานที่แห่งนี้เป็นศูนยร์วมของจุดหมายแสวง

บญุของชาวพุทธผูม้ศีรัทธาทั่วโลก ปัจจุบันพุทธคยามชีือ่เรยีกอกี

ชือ่วา่ วัดมหาโพธิ ์ตัง้อยูท่ีจ่ังหวัดคยา รัฐพหิาร ประเทศอนิเดยี หา่งจากรมิฝ่ังแมน่ ้าเนรัญชรา 350 เมตร อดตี

ต าบลทีต่ัง้พุทธคยาชือ่ว่า อรุุเวลาเสนานคิม ปัจจุบันเพีย้นมาเป็น อเุรล ในปัจจุบันพุทธคยาอยู่ในความดูแล

ของคณะกรรมการรว่ม พทุธ-ฮนิดู และพุทธคยาไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโก UNESCO ใหเ้ป็นมรดก

โลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม เมือ่ปี พ .ศ . 2545    

  น าท่านสู่ สงัเวชนยีสถาน  สถานทีต่รสัรู ้แต่เดมิทเีดยีวในสมัย

พทุธกาลนัน้ คอืต าบลอรุเุวลาเสนานคิม เมอืงคยา แควน้มคธ ซึง่มี

เมอืงราชคฤห ์เป็นเมอืงหลวง ปัจจุบันสถานทีต่รัสรูน้ี้เรยีก ต าบล

พทุธคยา ขึน้อยูก่บัจังหวัดคยา นมสัการพระมหาเจดยีพ์ทุธคยา 

ตน้พระศรมีหาโพธิ ์พระพุทธเมตตา ซึง่เป็นพระพุทธปางมาร

วชิยั ทีส่รา้งดว้ยหนิแกรนติสดี า อายกุว่า 1,400 ปี  นมัสการพระ

แทน่วัชรอาสน ์อนมิสิเจดยี ์รัตนจงกรมและสระมจุลนิทร ์ 

น าท่านชมบรเิวณ  บา้นนางสุชาดา  ในปัจจุบันเป็นเพยีงซากเนนิดนิและชมบรรยากาศแม่น ้าเนรัญชราสถานที่

ส าคัญอกีแห่งในคยาทีผู่จ้ารกิแสวงบญุจะตอ้งเยีย่มชมบา้นนางสชุาดาและสถานทีล่อยถาดซึง่อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้า

เนรัญชรานางสชุาดาเป็นลูกสาวของเศรษฐแีห่งต าบลอรุุกเวลาเสนานคิม นางสชุาดาเป็นคนทีน่ าถาดทองใส่

ขา้วมธุปายาสถวาย(ขา้วทีหุ่งดว้ยน ้านมโค)แด่เจา้ชายสทิธัตถะดว้ยเขา้ใจว่าเจา้ชายสทิธัตถะทีน่ั่งสงบอยูใ่ต ้

ตน้ไมค้อืรุกขเทวดาทีช่ว่ยนางไดลู้กชายสมปรารถนาซึง่เป็นวันเดยีวกับทีท่่านตรัสรูเ้ป็นสมเด็จพระสัมมาสัม

http://bit.ly/2NMk5YE
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พทุธเจา้ หลังจากทีเ่สวยขา้วมธปุายาสเรยีบรอ้ยแลว้ทา่นไดท้ าการเสีย่งทายโดยตัง้จติอธษิฐานวา่หากทา่นได ้

ตรัสรูแ้จง้เห็นจรงิขอใหถ้าดทองลอยทวนน ้าซึง่ปรากถถาดทองไดล้อยทวนน ้าตามค าทีท่า่นอธษิฐานไวจ้รงิๆ 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร 

  ทีพ่กั SUJATA HOTEL BODHGAYA หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง พุทธคยา – เมอืงราชคฤห ์– ข ึน้เขาคชิกฎู – เมอืงนาลนัทา – สกัการะหลวงพอ่องคด์ า  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดินทางสู่ เมอืงราชคฤห์ ของแควน้มคธ เป็นแหล่ง

รุง่เรอืงดว้ยอ านาจและการคา้ขาย เป็นเมอืงทีล่อ้มรอบดว้ยก าแพง

ธรรมชาต ิคอืเบญจครีนีคร หรอืภเูขา 5 ลูกไดแ้ก ่เวภาระ เวปลุะ 

คชิฌกูถ อสิคิลิ ิและปัณฑวะ ในสมัยพุทธกาล พระราชาผูค้รอง

นครนี้คือ พระเจา้พิมพสิาร น าท่านเดนิขึน้ เขาคชิกูฏ หนึ่งใน

เบญจคีรี ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม นมัสการ ถ ้าพระโมคคัลลา

นะ ชม ถ ้าสุกรขาตา สถานทีท่ีพ่ระสารบีุตรส าเร็จเป็นพระอรหันต ์

ชม กุถีของพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุถี สถานที่ประทับของ

พระพทุธเจา้ไหวพ้ระสวดมนตท์ีย่อดเขาคชิกฎู สงูลาดชนัแบบขัน้บันได ระยะทางประมาณ 750 เมตร รถยนต์

ไมส่ามารถขึน้ไปได ้ส าหรับทา่นทีไ่มส่ะดวกในการเดนิขึน้ ทา่นสามารถใชบ้รกิาร “เสลีย่ง” ทัง้ขาขึน้และขาลง 

คา่บรกิารโดยประมาณ 1,200 รปีู และคา่ทปิคนแบกเสลีย่ง 200 รปีู รวมเป็น 1,400 รปีู ซึง่ไมร่วมอยูใ่นคา่ทัวร ์

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

  น าท่านชม มหาวทิยาลยันาลนัทา มหาวทิยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นศูนยก์ารศกึษาในสมัยพุทธกาล 

ตอ่มาในปีพ .ศ.1742 กองทัพมสุลมิเตริกสไ์ดย้กทัพมารุกรานรบชนะกษัตรยิแ์ห่งชมพูทวปีฝ่ายเหนือ กองทัพ

มุสลมิเตริกสไ์ดเ้ผาผลาญท าลายวัดและปูชนียสถานในพุทธศาสนาลงแทบทัง้หมด และสังหารผูท้ีไ่ม่ยอม

เปลีย่นศาสนา นาลันทามหาวหิารก็ถกูเผาผลาญท าลายลงในชว่ง

ระยะเวลานัน้ วา่กนัวา่ไฟทีล่กุโชนเผานาลันทานานถงึ 3 เดอืนกวา่

จะเผานาลันทาไดห้มด  

  จากนัน้น าท่าน กราบสกัการะหลวงพ่อองคด์ า หรอื หลวงพ่อ

ส าเร็จศักดิ ์ซ ึง่ชาวอนิเดยีเรยีกท่านว่า หลวงพ่ออว้นหรอืหลวงพ่อ

น ้ามันศักดิส์ทิธ ิซึง่ชาวอนิเดียเคยน าน ้ามันจากองค์พระใชน้วด

ตามรา่งกายทีเ่จ็บแลว้อาการเจ็บป่วยนัน้คอ่ยๆทเุลาหายไป  

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร 

  ทีพ่กั NALANDA REGENCY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม  เมอืงราชคฤห ์– เมอืงไวสาล ี– คนัธเจดยี ์– ปาวาลเจดยี ์– เมอืงกสุนิารา  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดินทางสู่ เมอืงกุสนิารา หรอื กุศนิคร เป็นที่ตัง้ของ

สงัเวชนยีสถานแหง่ที ่4 ในสมยัพทุธกาลเป็นเมอืงเอกหนึง่ในสอง

ของแควน้มัลละ อยู่ตรงขา้มฝ่ังแม่น ้าคู่กับเมอืง ปาวา เป็นที่ตัง้

ของ สาลวโนทยาน หรอืป่าไมส้าละทีพ่ระพทุธเจา้เสด็จดับขันธปริ

นิพพานและเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจา้ กุส ินารา

จัดเป็นพทุธสงัเวชนยีสถานทีส่ าคัญแหง่ที ่4 ใน 4 สังเวชนียสถาน

ของชาวพุทธ เป็นสถานทีเ่สด็จดับขันธปรนิพิพานแห่งองคส์มเด็จ

พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ตัง้อยูท่ีต่ าบลมถากวัร ์อ าเภอกสุนิคร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ชม.)  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  (ระหวา่งทางทีเ่มอืงไวสาล)ี 

  ระหว่างเดินทางสู่เมืองกุส ินารา แวะ เมืองไวสาลี สถานที่ท า

สังคายนาครั ้งที่ 2 หลังจากพุทธปรินิพพาน เมืองหลวงของ

อาณาจักรวัชช ี 1 ใน 6 แควน้ชมพูทวปีในสมัยโบราณ เมอืงนี้มชี ือ่

หลายชือ่คอื ไพสาล,ี เวสาล ีและ เมอืงนีเ้ป็นศนูยก์ลางการเผยแพร่

พุทธศาสนาที่ส าคัญแห่งหนึ่ง ชมบรเิวณคันธเจดีย์ เป็นบรเิวณที่

กษัตรยิล์จิฉวไีดจั้ดพธิตีอ้นรับพระพุทธองค ์ทีเ่สด็จมาสูเ่วสาล ีพระ

เจา้อโศกมหาราชไดท้รงสรา้งเสาหนิพระเจา้อโศกมยีอดเสาเป็นรูป

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99
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สงิหห์มอบขนาดใหญเ่พยีงตัวเดยีว  (เสานี้ต่างจากเสาอืน่ๆ ทีม่ักมสีงิห ์4 ตัวหันหลังชนกัน) ทีน่ี่ถอืว่ามคีวาม

สมบูรณ์ทีส่ดุมอีายุเกอืบ 2300 ปีมาแลว้ ชมสังฆาราม และปาวาลเจดยี ์ สถานทีพ่ระพุทธองคท์รงปลงอายุ

สังขารเป็นครัง้สดุทา้ย ต่อจากนัน้อกี 3 เดอืน จงึเสด็จดับขันธปรนิพิพาน ทีก่สุนิารา ปัจจุบันเหลอืแต่ตอซาก

เจดยี.์..น าทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงกสุนิารา 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร 

  ทีพ่กั OM RESIDENCY HOTEL KUSHINAGAR หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงกสุนิารา – ปรนิพิพานสถปู – มกฏุพนัธเจดยี ์– เมอืงลมุพนิ(ีเนปาล)   

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทา่นชม ปรนิพิพานสถปูหรอืสาลโนทยาน นมสัการสถานที่

พระพทุธองคท์รงดับขนัธปรนิพิพาน ตอ่มาพระเจา้อโศกมหาราช

ไดส้รา้งสถปูไวเ้ป็นรปูทรงกลม มขีนาดใหญม่าก มยีอดแหลม

คลา้ยฉัตร 3 ชัน้ ซึง่ปรนิพิพานนีอ้ยูด่า้นหลังปรนิพิพานวหิาร ชม

ปรนิพิพานวหิาร เป็นวหิารทีส่รา้งในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช

ภายในวหิารประดษิฐานพระพทุธรปูหนิแกะสลกัปางปรนิพิพาน 

ชมมกฎุพนัธเจดยี ์นมสัการสถานทีถ่วายพระเพลงิ พระบรมศพ

ของสมเด็จพระบรมศาสดา ลักษณะเป็นเจดยีอ์ฐิแดงเกา่เรยีงเป็น

ชัน้ๆมขีนาดใหญม่าก 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงลมุพนิ ี เป็นสถานทีป่ระสตูขิองเจา้ชาย

สทิธัตถะ โคตรมะ (Siddhartha Gautama) ซึง่เป็นเจา้ชายใน

ราชวงศ์ศากยะ (Shakya) ผูซ้ ึง่ต่อมาตรัสรูเ้ป็นพระบรมศาสดา

สัมมาสัมพุทธเจา้ ตัง้อยู่ที่อ าเภอไภรวา แควน้อูธ ประเทศเนปาล 

เป็นพุทธสังเวชนียสถาน 4 ต าบลเพยีงแห่งเดยีวทีอ่ยูน่อกประเทศ

อนิเดยี ลุมพนิีวัน เดมิเป็นสวนป่าสาธารณะหรอืวโนทยานทีร่่มรื่น

เหมาะแก่การพักผ่อน ในสมัยพุทธกาลลุมพนิีวันตัง้อยู่ก ึง่กลางระหว่างเมอืงกบลิพัสดุก์ับเมอืงเทวทหะ ใน

แควน้สกักะ บนฝ่ังแมน่ ้าโรหณีิ หลังจากพระพทุธเจา้ปรนิพิพานแลว้ พระเจา้อโศกมหาราชไดโ้ปรดใหส้รา้งเสา

หนิขนาดใหญม่าปักไวต้รงบรเิวณทีป่ระสตู ิเรยีกวา่ เสาอโศก ทีจ่ารกึขอ้ความเป็นอกัษรพราหมวา่พระพุทธเจา้

ประสูตทิี่ตรงนี้สถานทีป่ระสูตพิระพุทธองค์ ขณะทีย่ังด ารงเป็นเจา้ชายสทิธัตถะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

5.30 ชม.) ระหว่างทางแวะ วดัไทยนวราชรตันาราม (วดัไทย 960) เป็นวัดไทยทีใ่หท้ีพั่กรมิทางส าหรับ

พุทธศาสนกิชนผูเ้ดนิทางแสวงบุญจากทั่วโลก มหีอ้งน ้า ทีพ่ัก ศาลาอเนกประสงค ์รา้นขายของทีร่ะลกึ ชา

กาแฟทีท่างวัดมไีวรั้บรองทุกคนทีม่าเยอืนอยูบ่รเิวณชายแดนอนิเดยี-เนปาล *น าทา่นผา่นดา่นชายแดนโส

โนร ี**โปรดเตรยีมหนงัสอืเดนิทางและรปูถา่ย 1 รปู ทีด่า่นชายแดนอนิเดยี-เนปาล  

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร 

  ทีพ่กั ZAMBALA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้  เมอืงลมุพนิ(ีเนปาล) – วหิารมายาเทว ี– เมอืงพาราณส ี  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านชม วหิารมายาเทวี สรา้งขึ้นเพื่อเป็น

อนุสรณ์แก่พระนางสริมิหามายา พระพุทธมารดา 

ชมภาพหนิแกะสลกัขนาดใหญ ่เป็นรูปพระนาง

สริมิหามายาเทว ี ทรงใชพ้ระหัตถเ์บือ้งขวาจับกิง่

สาละไว ้ทรงประสูตพิระราชกุมารสทิธัตถะ พระ

กุมารซึง่เพิ่งประสูติออกมา ก าลังประทับยื่น มี

ดอกบัวบานรองรับพระบาทและรอบๆพระเศียรมี

รัศมปีรากถอยู ่ ชมสระน ้าทีส่รงพระวรกาย ชมเสา

หนิพระเจา้โศก ณ สถานทีป่ระสูต ิตัง้อยู่ก ึง่กลาง

ระหว่าง กรุงกบลิพัสดุก์ับกรุงเทวทหะปัจจุบันเสาหนิพระเจา้อโศกนี้ไม่มหีัวเสามแีต่เสาลว้นๆ และบนตัวเสา

ยงัคงมกีารจารกึเป็นอกัษรพราหม 5 บรรทัด 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 
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   น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพาราณส ี เป็นเมอืงหลวงของแควน้กาส ีเมอืงซึง่ไดช้ือ่วา่เกา่แกท่ีส่ดุในโลก อายกุวา่ 

4,000 ปี เป็นเมอืงทีเ่จรญิรุ่งเรอืงมากทีส่ดุแห่งหนึง่ตัง้แต่สมัยกอ่นพุทธกาล (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 

7 ชม.) ระหวา่งทางใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาศัยและผา่นชมวถิชีวีติของชาวอนิเดยี 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร 

  ทีพ่กั TRIDEV HOTEL VARANASI หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก เมืองพาราณส ี– ชมพธิีการอาบน า้ลา้งบาปของชาวฮนิดู – เมืองสารนาถ – ธมัเมกขสถูป –

พิพิธภณัฑ์สารนาถ – พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา – เมืองพาราณสี – สนามบินสุวรรณภูม ิ

(กรงุเทพฯ) 

05.00 น.  น าท่าน ลอ่งแมน่ า้คงคา ชมพธิกีารอาบน า้ลา้งบาปของชาว

ฮนิดู ชมท่าเผาศพควนัไฟไม่เคยดบั ชมพระอาทติยข์ ึน้

พรอ้มอธษิฐานขอขมาตอ่พระแมค่งคา จากนัน้น าท่านเดนิทาง

กลับโรงแรมทีพ่ัก  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

    น าท่านสู ่เมอืงสารนาถ ชม ธมัเมกขสถูป สถานทีพ่ระพุทธองค์

ทรงแสดงปฐมเทศนา ในวันเพ็ญขึน้ 15 ค ่า เดือน 8 ก่อน 

พุทธศักราช 45 ปี อันเป็นวันอาสาฬหบชูา ชมมลูคันธกฎุ,ิธัมเมกขสถูป, ชม พพิธิภัณฑส์ารนาถ ภายในมหีัว

เสามหีัวสงิหอ์ยู ่4 หัว และชม พระพทุธรปูทีส่วยงามทีส่ดุคอืพระปางปฐมเทศนา 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตพิาราณส ี

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉิน

ทีอ่าจเกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีคั่บค่ัง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตัีวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร์

,คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถ

ขึน้เครือ่งกลับตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

16.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ โดยสายการบนิไทยสมายล ์เทยีวบนิที ่ WE328 

21.35 น.  คณะถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิ โดยสวสัดภิาพ....... 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมือง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมี

ตวัแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ

การจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรือสาเหตุอืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผู ้

เดนิทางเป็นส าคญั...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิจากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้

รับทราบตามขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป -กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ พัก 2 ทา่น/หอ้ง 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดืม่ ค่าซักรีด ค่ามนิิบาร์ในหอ้งและค่า
พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ (ช าระพรอ้มคา่ทวัร)์ 
× คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

× คา่วซี่า 5,000 บาท (วซี่าอนิเดยี 3,500)+(วซี่าเนปาล 1,500) ส าหรบัคนไทยเท่าน ัน้ (ตา่งชาติ
โปรดแจง้ ไมร่วมคา่วซีา่กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ  
เอกสารยืน่วซีา่อนิเดยีหนา้พาสปอรต์ และรปูถา่ย(สแกน)หนา้ตรง  2 นิว้ (พืน้หลงัขาว)  
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เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ให ้
คณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการงดออก

เดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลงัจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 24 ชัว่โมง  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 20 วัน 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจอง

ต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างต า่ 2 หนา้

หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : * เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่

ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และใน

ตา่งประเทศ ปถเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่า

ทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ 

หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

หมายเหตุ :  

กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ

กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่สามารถรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯแลว้ทางบรษัิทฯจะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพักเป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี่ / ปลอดบหุรีไ่ด ้

โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกัน
ได ้  
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9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้

บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูก
ปถเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของอยีปิต ์หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ
ทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความ

ร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
13. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัที2่ ของการเดนิทาง ถงึวนัที3่ ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 ขวด 

14. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศ สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย

มัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
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ตัวอย่างเอกสารในการย่ืนวซ่ีา อนิเดยี 
หนา้พาสปอรต์ และรปูถา่ย(สแกน)หนา้ตรง 2 นิว้ (พืน้หลงัขาว) 
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กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง  เพ่ือเป็นข้อมูลที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีาอนิเดยี 
 

 

1. ช่ือ-นามสกลุ  (ภาษาไทย)............................................................................................................................................................. 
ช่ือ-นามสกุลเดิม (ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ   
(ภาษาไทย)......................................................................................................................................................................................  
2. สถานท่ีอยูติ่ดต่อสะดวก………………………………………………………………………….………………….…………. 
รหสัไปรษณีย.์................................เบอร์โทรศพัทบ์า้น.................................เบอร์มือถือ…………………………………………  
3. รูปพรรณ/ต านิ.......................................................................สีผิว……………………………………………………………… 
4. ช่ือและนามสกลุบิดา................................... วนั/เดือน/ปี เกิดบิดา............................... สถานท่ีเกิดบิดา..………………………. 
5. ช่ือและนามสกลุมารดา.............................. วนั/เดือน/ปี เกิดบิดา............................. สถานท่ีเกิดมารดา……………………… 
6. กรณีสมรส /กรุณาแจง้ช่ือ-สกลุ และสถานท่ีเกิด (ระบุจงัหวดั) ของคู่สมรส) 
 ช่ือคู่สมรส/สกลุ..............................................................วนั/เดือน/ปี........................................... 
สถานท่ีเกิดคู่สมรส......................................... 
 หากเป็นผูห้ญิง กรุณาระบุสุกลเดิม................................................................................................................................................ 
 กรณี อยา่ร้าง/เสียชีวิต กรุณาระบุ................................................................................................................................................... 
7. กรณีไม่สมรส /หรือสมรสไม่จดทะเบียน/กรุณาแจง้ช่ือ-สกุล และสถานท่ีเกิด (ระบุจงัหวดั) ของญาติ หรือ คู่สมรส 
กรุณาระบุความสมัพนัธ์.................................................................................................................................................................. 
8. กรณีเป็นพนกังานบริษทั/เจา้ของกิจการ 
    (ช่ือสถานท่ีท างาน (ภาษาองักฤษ...................................................ระบุต าแหน่ง………………………………………………. 
ท่ีอยูท่ี่ท างาน.............................................................................................................................................................................. 
รหสัไปรษณีย.์...................................... เบอร์โทรท่ีท างาน..............................................เบอร์โทรศพัทมื์อถือ...............................  
9. กรณีเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา 
สถานศึกษา (ภาษองักฤษ)...............................................................................................................................................................  
(ภาษาไทย)...................................................................................................................................................................................... 
การศึกษา     มธัยมศึกษา ม.3/ม.6                  ปริญญาตรี                   ปริญญาโท                อ่ืนๆ………………… 
10. ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศน้ีมาก่อนหรือไม่  เคย                  ไม่เคย 
 หากเคยเดินทางเขา้ประเทศอินเดีย กรุณาระบุวนั/ เดือน/ปี …………….............……............ท่ีออก
จากอินเดียล่าสุด 

11. โปรดระบุประเทศท่ีท่านเคยเดินทางในพาสปอร์ตเล่มปัจจุบนัใหค้รบถว้น.............................................................................. 
 

 
 

 


