
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
ตามรอยศรัทธาพระพทุธเจ้า ประสตูิ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน  

เยือนเมือง พทุธคยา เวสาลี กสุนิารา ลมุพินี พาราณสี | ลอ่งเรือแมนํ่ $าคงคา  
 
   

 

 

 

  

นมัสเต อนิเดีย ไหว้พระ เสริมบุญ 
4 สังเวชนียสถาน  6 วัน  5 คืน 
เดนิทาง ตุลาคม 2562 – มกราคม 2563  

ราคาเริ&มต้นเพยีง 14,990.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที% 1.  กรุงเทพฯ ) สนามบินดอนเมือง  (- พทุธคยา  - สถปูพทุธคยา  - ต้นศรีมหาโพธิ1 

วนัที% 2   พทุธคยา – เวสาลี  - วดัป่ามหาวนั   - กสิุนารา 
วนัที% 3   กสิุนารา – มหาปรินิพพานสถปู  - มกฎุพนัธเจดีย์  -  ลมุพินี  ) เนปาล( 
วนัที% 4.  สวนลมุพินีวนั - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช  - วิหารมายาเทวี  - พาราณสี 
วนัที% 5.   ลอ่งเรือแม่นํ $าคงคา  - สารนารถ  - สถปูเจาคนัธี  - ธรรมเมขสถปู  - พิพิธภณัฑ์แห่งเมืองสารนาถ  – พทุธคยา 
วนัที% 6 .  พทุธคยา - กรุงเทพฯ  ) สนามบินดอนเมือง( 



 

 

 

 

วันที& - 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - พุทธคยา - สถูปพุทธคยา - ต้นศรีมหา
โพธิ6 

06.30 น. คณะพร้อมกนัที%สนามบินดอนเมือง อาคารผู้ โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั $น 3 เคาน์เตอร์ 2 ประต ู1-2 เคาน์เตอร์ สายการ
บินแอร์เอเชีย (Air Asia) โดยมีเจ้าหน้าที%คอยอํานวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระให้กบัทา่น 

08.20 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองคยา โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที%ยวบินที% FD122 (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 03.20 ชม.) (มีบริการ
อาหารบนเครื%อง) 

10.10 น. ถงึสนามบินคยา เมืองคยา ประเทศอินเดีย (เวลาท้องถิ%น ช้ากวา่ประเทศไทย 01.30 ชั%วโมง) และผา่นขั $นตอนการตรวจคนเข้า
เมืองและศลุกากร คณะออกเดินทางเข้าสูเ่มืองพทุธคยาใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 45 นาที 

 เมืองพุทธคยา สถานที%เชื%อกนัวา่เป็นที%ตรัสรู้ ของพระพทุธเจ้าซึ%งค้นพบโดยนกัโบราณคดีชาวองักฤษ ชื%อ เซอร์ อเลกซานเดอร์ 
คนันิงแฮม เมื%อร้อยกวา่ปีก่อนแล้ว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
 นําทา่นนมสัการ สถูปพุทธคยา ทรงศิขระที%ได้รับการบรูณะใหมภ่ายในประดิษฐานพระพทุธรูป “พระพทุธเมตตา” ปางมาร

วิชยั แล้วนํานมสัการต้นศรีมหาโพธิ1ที%ได้นําพนัธุ์มาปลกูตรงที%เชื%อกนัวา่เป็นจดุที%พระพทุธเจ้าประทบันั%งบําเพญ็เพียรจนตรัสรู้
สมโพธิญาณ แล้วนําชม สตัตมหาสถาน สถานที%พระพทุธเจ้าเสวยวิมติุสขุหลงัจากตรัสรู้แล้วเจ็ดแหง่ แหง่ละสปัดาห์รอบๆ
พทุธคยาเพื%อทบทวนความรู้ก่อนที%จะเสดจ็ออกสั%งสอนผู้คน อนัประกอบไปด้วย 
L.เสด็จประทบับนพระแทน่วชัรอาสน์ ใต้ต้นศรีมหาโพธิ1พร้อมเสวยวิมตุติสขุตลอด ๗ วนั ในสปัดาห์ที% ๑ 
O.เสด็จประทบั ณ อนิมิสเจดีย์ ทรงยืนจ้องพระเนตรดตู้นศรีมหาโพธิ1 โดยมิได้กระพริบพระเนตรตลอด ๗ วนั ในสปัดาห์ที% ๒ 
Q.เสด็จประทบั ณ รัตนจงกรมเจดีย์ ทรงนิมิตจงกรมขึ $น แล้วเสด็จจงกรมเป็นเวลา ๗ วนั ในสปัดาห์ที% ๓ 
S.เสด็จประทบั ณ รัตนฆรเจดีย์ โดยเสด็จไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของต้นศรีมหาโพธิ1 และประทบันั%งขดัสมาธิในเรือน
แก้วซึ%งเทวดานิรมิตถวาย ทรงพิจารณาพระอภิธรรม๗ วนั ในสปัดาห์ที% ๔ 
W.เสด็จไปประทบันั%งขดัสมาธิใต้ต้นไทร อชปาลนิโครธ ซึ%งเป็นที%พกัของคนเลี $ยงแกะ ในสปัดาห์ที%๕ 
Y.เสด็จไปประทบันั%งขดัสมาธิใต้ต้นจิก มจุลนิทร์ ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของต้นศรีมหาโพธิ1 ในสปัดาห์ที% ๖ 
[.เสด็จไปประทบัใต้ต้นเกด ราชายตนะ ประทบันั%งเสวยวิมติุสขุตลอด ๗วนั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
นําทา่นชม พระมหาโพธิ6เจดีย์ อนสุรณ์สถานแหง่การตรัสรู้ของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ภายในประดิษฐานพระพทุธเมตตา
พระพทุธรูปที%รอดจากการถกูทําลายจากพระเจ้าศศางกา พระพทุธ รูปองค์นี $เป็นพระพทุธรูปปางมารวิชยัแบบศิลปะปาละ เป็น
ที%เคารพศรัทธาของชาวพทุธทั%วโลก จากนั $นนําทา่นชมศิลปะอินเดียสมยัพระเจ้าอโศกอายกุว่า ๒,๒๐๐ ปี ชมเสาพระเจ้าอโศก
ที%ทรงให้สร้างเพื%อประกาศศาสนาและถวายเป็นพทุธบชูาแก่สงัเวชนียสถาน ชมประตโูทรณะที%สลกั เรื%องราวเกี%ยวกบัพทุธ
ประวติั แล้วชมสถปูและภาพสลกัอดีตพระพทุธเจ้าศิลปะสมยัปาละอายรุาว ๑,๒๐๐ ปี “สมยัปาละเป็นช่วงที%พทุธศาสนา
รุ่งเรืองแผข่ยายอยูใ่นอินเดียภาคเหนือโดยมีศนูย์กลางอยูที่%มหาวิทยาลยันาลนัทา รัฐพิหารตามหลกัฐานการบนัทกึจดหมาย
เหตกุารณ์เดินทางมาสืบทอดพทุธศาสนาของหลวงจีนเหี $ยนจงั (พระถงัซมัจัง̂) และหลวงจีนอี $จิง จากประเทศจีน” ได้เวลา
สมควรนําทา่นเดินทางกลบัสูที่%พกั  

คํ&า รับประทานอาหารคํ&า  
ที&พัก โรงแรม Bodhgaya Gautam  Hotel  หรือเทียบเทา่,เมืองคยา 

วันที&= พุทธคยา – เวสาลี - วัดป่ามหาวัน  - กุสินารา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที&พัก  

 เดินทางสู ่เมืองเวสาลี (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ Y ชั%วโมง) 
 นําท่านชมเมืองหลวงของอาณาจกัรวชัชี หนึ%งในสิบหกแค้วนของชมพทูวีปในสมยัโบราณ เมืองนี $มีชื%อหลายชื%อคือ ไพสาลี ไว

สาลี และเมืองนี $เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พุทธศาสนาที%สําคญัแห่งหนึ%ง รวมทั $งเป็นที%กําเนิดของพระมหาวีระศาสดาของ
ศาสนาเชนและที%เป็นต้นกําเนิดของการทํานํ $ามนต์ในพทุธศาสนา เนื%องจากได้เกิดทพุิกขภยัร้ายแรงทั%วเมืองเวสาลีมีคนตาย
มากมาย กษัตริย์ลจิฉวีจงึได้นิมนต์ให้พระพทุธเจ้าได้มาโปรดชาวเมือง พระพทุธเจ้าจงึนําเหลา่ภิกษุ ๕๐๐ รูป เดินทางไปโปรด
ที%เมืองไวสาลี พร้อมทั $งได้มีการประพรมนํ $ามนต์ทั%วทั $งเมือง นําท่านเที%ยวชม วัดป่ามหาวัน ชมเสาอโศกที%สมบรูณ์ที%สดุและ
งดงามที%สุดของอินเดีย เมืองเวสาลีมีความสําคัญมาตั $งแต่สมัยก่อนพุทธกาล โดยเป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นที%มีความ
เจริญรุ่งเรืองมากแคว้นหนึ%งในบรรดา ๑๖ แคว้นของชมพูทวีป มีการปกครองด้วยระบบสามัคคีธรรมหรือคณาธิปไตย ที%
สามารถเรียกได้วา่เป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยระบบหนึ%ง คือไมมี่พระมหากษัตริย์เป็นประมขุทรงอํานาจสทิธิ1ขาด มีแต่
ผู้ เป็นประมขุแห่งรัฐซึ%งบริหารงานโดยความเห็นชอบจากรัฐสภา ซึ%งจะประกอบไปด้วยเหล่าสมาชิกจากเจ้าวงศ์ต่าง ๆ ซึ%งรวม
เป็นคณะผู้ครองแคว้น ในคมัภีร์พระพทุธศาสนากล่าวว่าเจ้าวงศ์ต่างๆ มีถึง ๘วงศ์ และในจํานวนนี $วงศ์เจ้าลิจฉวีแห่งเวสาลี
และวงศ์เจ้าวิเทหะแห่งเมืองมิถิลาเป็นวงศ์ที%มีอิทธิพลที%สดุ ในสมยัพทุธกาลพระพทุธเจ้าเคยเสด็จมาที%เวสาลีหลายครั $ง แต่ละ
ครั $งจะทรงประทบัที%กูฏาคารศาลาป่ามหาวนัเป็นส่วนใหญ่ พระสตูรหลายพระสตูรเกิดขึ $นที%เมืองแห่งนี $ และที%กฏูาคารศาลา
นี%เองที%เป็นที%ๆ พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี พระน้านางของพระพุทธองค์ พร้อมกับบริวาร 
สามารถอุปสมบทเป็นภิกษุณีได้เป็นครั $งแรกในโลก และในการเสด็จครั $งสุดท้ายของพระพุทธองค์ พระองค์ได้ทรงรับสวน
มะม่วงของนางอมัพปาลี นางคณิกาประจําเมืองเวสาลี ซึ%งนางได้อทุิศถวายเป็นอารามในพระพทุธศาสนา พระพทุธองค์ได้
ทรงจําพรรษาสดุท้ายที%เวฬวุคาม และได้ทรงปลงอายสุงัขารที%ปาวาลเจดีย์ และเมื%อหลงัพทุธปรินิพพานแล้วได้ ๑๐๐ ปี ได้มี
การทําสงัคายนาครั $งที% ๒ ณ วาลกิาราม ซึ%งทั $งหมดล้วนอยูใ่นเมืองเวสาลี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
 นําทา่นเดินทางสู ่เมืองกุสนิารา (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4-5 ชั%วโมง) ซึ%งเป็นสถานที%ปรินิพพานของพระพทุธเจ้า   

คํ&า รับประทานอาหารคํ&า  



 

 

 

ที&พัก โรงแรม Om Residency  Hotel หรือเทียบเทา่,เมืองกสุนิารา 
 
 

วันที& A กุสินารา – มหาปรินิพพานสถูป - มกุฎพนัธเจดย์ี -  ลุมพนีิ (เนปาล) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที&พัก  

 

นําท่านชมสงัเวชนีย เมืองกุสินารา ในสมยัพทุธกาลเป็นเมืองเอกหนึ%งในสองของแคว้นมลัละ อยู่ตรงข้ามฝั%งแม่นํ $าคู่กบัเมือง
ปาวา เป็นที%ตั $งของสาลวโนทยานหรือป่าไม้สาละ ที%พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานและเป็นสถานที%ถวายพระเพลิง
พระพทุธเจ้า “สาลวโนทาย” สถานที%เสด็จดบัขนัธปรินิพพาน มีชื%อเรียกในท้องถิ%นว่า มาถากนุวะระกาโกฏ (Matha-Kunwar-
Ka-Kot) ซึ%งแปลว่า ตําบลเจ้าชายสิ $นชีพ ปรากฏตามคมัภีร์ว่า เมืองนี $เคยเป็นที%ปรินิพพานของพระพทุธเจ้าพระนามว่าผสุสะ 
เป็นที%เกิดบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสตัว์หลายครั $ง เคยเป็นราชธานีนามว่ากสุาวดีของพระเจ้ามหาสทุสัสนจกัรพรรดิ นําท่าน
นมสัการอนสุรณ์สถานที%สําคญัคือ มหาปรินิพพานสถูป ซึ%งพระเจ้าอโศกมหาราชสร้างไว้และบรรจพุระบรมสารีริกธาต ุวิหาร
ปรินิพพานซึ%งเป็นที%ประดิษฐานพระพทุธรูปปางปรินิพพานอยูภ่ายในและมีซากศาสนสถานโบราณโดยรอบมากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั $นนําทา่นนมสัการสถานที%ถวายพระเพลงิพระพทุธเจ้าที%มกุฎพันธเจดีย์ แล้วนํานั%งสมาธิที%วิหารพระรูปพระพทุธไสยาสน์ 
มีจารึกกําหนดอายเุก่าแก่กวา่ ๑,๔๐๐ปี แสดงตอนเสดจ็ปรินิพพาน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
 นําทา่นเดินทางสู ่เมืองลุมพนีิ (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ S-W ชั%วโมง) ซึ%งเป็นสถานที%ประสติูของพระพทุธเจ้า 

*** โปรดเตรียมหนังสือเดนิทางตดิตัวไว้ 
เพื&อประทับตราออกจากประเทศอนิเดียเข้าสู่ประเทศเนปาล *** 

คํ&า รับประทานอาหารคํ&า 
ที&พัก โรงแรม Nansc Hotel หรือเทียบเทา่,เมืองลมุพินี 

วันที& E 
สวนลุมพนีิวัน - เสาหนิพระเจ้าอโศกมหาราช - วิหารมายาเทวี - พาราณ
สี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที&พัก   



 

 

 

 นําท่านชม สงัเวชนียสถาน  สวนลุมพินีวัน เป็นสถานที%พระนางสิริมหามายาประสติูเจ้าชายสิทธัตถะกมุาร เมื%อวนัศกุร์ วนั
เพ็ญเดือน ๖ ปีจอ ก่อนพทุธศกัราช ๘๐ปี ซึ $งภายในบริเวณมีวิหารมหามายา สระโบกขรณี และเสาพระเจ้าอโศกที%มีขนาด
ความสงู ๒๒ ฟตุ ๔ นิ $วและมีข้อความจารึกเป็นหลกัฐานว่า “ณ ที%นี%คือ สถานที%ประสติูของเจ้าชายสิทธตัถะ และพระเจ้าอโศก
เสด็จมาบูชาในปีที% ๒๐ แห่งรัชกาลของพระองค์” (ประมาณพุทธศตวรรษที% ๓ ) ปัจจุบันลุมพินีวันได้รับการบูรณะและมี
ถาวรวตัถสํุาคญัที%ชาวพทุธนิยมไปสกัการะ คือ “เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช” ที%ระบุว่าสถานที%นี $เป็นสถานที%ประสติูของ
เจ้าชายสิทธัตถะ นอกจากนี $ยงัมี “วิหารมายาเทวี” ภายในประดิษฐานภาพหินแกะสลกัพระรูปพระนางสิริมหามายาประสติู
พระราชโอรส โดยเป็นวิหารเก่ามีอายรุ่วมสมยักบัเสาหินพระเจ้าอโศก ปัจจบุนัทางการเนปาลได้สร้างวิหารใหม่ทบัวิหารมายา
เทวีหลงัเก่า และได้ขดุค้นพบศิลาจารึกรูปคล้ายรอยเท้า สนันิษฐานว่าเป็นจารึกรอยเท้าก้าวที%เจ็ดของเจ้าชายสิทธัตถะที%ทรง
ดําเนินได้เจ็ดก้าวในวนัประสติู ปัจจบุนัลมุพินีวนัอยู่ในเขตประเทศเนปาล ติดชายแดนประเทศอินเดียทางเหนือเมืองโคราฆปุ
ระ ห่างจากเมืองติเลาราโกต (หรือ นครกบิลพสัดุ์) ทางทิศตะวนัออก ๑๑ กิโลเมตร และห่างจากสิทธารถนคร (หรือนครเทวท
หะ) ทางทิศตะวนัตก๑๑กิโลเมตร ซึ%งถกูต้องตามตําราพระพทุธศาสนาที%กลา่วว่าลมุพินีวนัสถานที%ประสติูตั $งอยู่ระหว่างเมือง
กบิลพสัดุ์และเมืองเทวทหะ ปัจจุบนัลมุพินีวนัมีเนื $อที%ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ ทางการเรียกสถานที%นี $ว่า รุมมินเด มีสภาพเป็น
ชนบท มีผู้อาศยัอยู่ไม่มากมีสิ%งปลกูสร้างเป็นพุทธสถานเพียงเล็กน้อย แต่มีวดัพุทธอยู่ในบริเวณนี $หลายวดั รวมทั $งวัดไทย
ลมุพินี ลมุพินีวนัได้รับการยกยอ่งจากองค์การยเูนสโกให้เป็นมรดกโลกประเภทมรดกทางวฒันธรรมตั $งแตปี่ พ.ศ.๒๕๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง  
 นําเดินทางสู ่เมืองพาราณสี  (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ Y-[ ชั%วโมง) สถานที%แสดงปฐมเทศนา  ดินแดนแห่งการแสวงบญุ

ชําระบาป มรดกโลกที%มีชีวิตสี%พันปีของอินเดียและเป็นเมืองหลวงแคว้นกาสี มีแม่นํ $าคงคาอันศักดิ1สิทธิ1 ไหลผ่าน มี
ประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า S,~~~ ปี จดัเป็นเมืองสทุธาวาสที%สถิตแหง่ศิวเทพและถือวา่เป็นเมืองอมตะของอินเดีย เป็นที%แสวง
บญุทั $งของชาวฮินดแูละชาวพทุธทั%วโลก          

คํ&า รับประทานอาหารคํ&า  
ที&พัก โรงแรม City Inn Hotel หรือเทียบเทา่,เมืองพาราณสี 

วันที& H 
ล่องเรือแม่นํ Iาคงคา - สารนารถ - สถูปเจาคันธี - ธรรมเมขสถูป - พิพิธภัณฑ์
แห่งเมืองสารนาถ – พุทธคยา 



 

 

 

05.00 น. อรุณสวสัดิ1ยามเช้ากบัเช้าวนัใหม่ที%สดใส นําท่านล่องเรือแม่นํ Iาคงคา สมัผสักบัความหลากหลายของผู้คนและที%แม่นํ $าคงคา
ที%ชาวฮินดเูชื%อวา่เป็นสถานที%ศกัดิ1สทิธิ1 เนื%องจากเป็นจดุที%ตุ้มห ูของพระศิวะตกอยูใ่ต้แมนํ่ $าแหง่นี $ ในทางพทุธศาสนาเองเชื%อกนั
วา่เป็นสถานที%ได้นําพระอฐิัของพระพทุธเจ้ามาลอยองัคารที%แม่นํ $าแห่งนี $ด้วย นําทา่นถวายกระทงเป็นพทุธบชูา ณ ที%นี%เองท่าน
จะได้สมัผสัวิถีชีวิตของชาวฮินดซูึ%งจะมาอาบนํ $า ดื%มนํ $ารวมทั $งทา่นํ $าที%นี%จะมีพิธีเผาศพในช่วงเช้าตรู่ก่อนพระอาทิตย์ขึ $น จากนั $น
นําทา่นเดินทางกลบัโรงแรม 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที&พัก   
 นําท่านชมสงัเวชนียสถาน เมืองสารนารถ สถานที%แสดงปฐมเทศนา นมสัการสถูปเจาคันธี สถานที%พระพทุธเจ้าพบปัจจคัคี

อีกครั $งหลงัจากตรัสรู้แล้ว นํานมสัการธรรมเมขสถูป ที%เชื%อกนัว่าเป็นสถานที%พระพทุธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาหวัข้อธรรมจกั
กปัปวตัตนสตูรทําให้พระโกณฑญัญะบรรลโุสดาบนัพระพทุธศาสนาจงึมีพระรัตนตรัยครบ ๓ ประการ แล้วนําชมวิหารมลูคนัธ
กฏิุหลงัใหมภ่ายในประดิษฐานพระพทุธรูปปางปฐมเทศนาเลียนแบบคปุตะและจิตรกรรมฝาผนงัเลา่เรื%องพทุธประวติัฝีมือช่าง
ชาวญี%ปุ่ น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แล้วนําท่านชมพพิิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ  ชมหวัเสาพระเจ้าอโศก ทําเป็นรูปสิงห์บางท่านอธิบายว่าเป็นสญัลกัษณ์ของ
ศากยสิงห์พระราชวงศ์ของพระพทุธเจ้า เสามีฐานบวัควํ%า มีบลัลงัก์สี%เหลี%ยมรอบสลกัเป็นรูปธรรมจกัรและรูปช้าง ม้า สิงห์และ
โค แล้วนําชมโบราณวตัถุที%ขุดค้นพบในบริเวณเมืองสารนาถและเมืองใกล้เคียง อาทิเช่น พระพุทธรูปศิลปะแบบคันธาระ 
แบบมถุรา แบบคุปตะ และ แบบปาละ ฯลฯ แล้วนําชมโบราณวตัถุชิ $นเอกของพิพิธภัณฑ์ พระพุทธรูปแบบคุปตะปางปฐม
เทศนา ที%ค้นพบบริเวณใกล้ๆกบั มลูคนัธกฎีุ สถานที%จําพรรษาของพระพทุธเจ้า “อนึ%งศิลปะคปุตะได้รับการยกย่องว่ามีความ
งดงามและสมบูรณ์แบบที%สดุในศิลปะอินเดียทั $งมวลและเมืองสารนาถยงัเป็นศูนย์กลางของโรงเรียนสกุลช่างคปุตะ ที%อายุ
เก่าแก่ถงึ ๑,๔๐๐ ปีมาแล้ว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง  
 นําทา่นเดินทางกลบัไปยงั เมืองพุทธคยา (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ W-Y ชั%วโมง) 

คํ&า รับประทานอาหารคํ&า  
ที&พัก โรงแรม Bodhgaya Gautam  Hotel  หรือเทียบเทา่,เมืองคยา 

วันที& L พุทธคยา - กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที&พัก   

 ได้เวลาสมควร นําทา่นเดินทางสูส่นามบินพทุธคยา 



 

 

 

10.40 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินแอร์เอเชีย (Air Asia) เที%ยวบินที% FD123  (ใช้เวลาเดินทาง
โดยประมาณ 02.40 ชม.) (มีบริการอาหารบนเครื%อง) 

14.50 น. ถงึสนามบนิดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยความสวสัดิภาพ 

 

 

 

อัตราค่าบริการ : นมสัเต อินเดีย ไหว้พระ เสริมบญุ S สงัเวชนียสถาน Yวนั Wคืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย                                       

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก =-A 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี&ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตัQว 
ท่านละ 

วนัที% : 27 ต.ค-01 พ.ย.  62 21,999 21,999 20,999 5,900 12,900 
วนัที% : 10-15 พ.ย. 62 21,999 21,999 20,999 5,900 12,900 
วนัที% : 24-29 พ.ย. 62 19,999 19,999 18,999 5,900 10,900 
วนัที% : 01-06 ธ.ค. 62 21,999 21,999 20,999 5,900 12,900 
วนัที% : 08-13 ธ.ค. 62 22,999 22,999 21,999 5,900 13,900 
วนัที% : 05-10 ม.ค. 63 19,999 19,999 18,999 5,900 10,900 
วนัที% : 12-17 ม.ค. 63 19,999 19,999 18,999 5,900 10,900 
วนัที% : 19-24 ม.ค 63 19,999 19,999 18,999 5,900 10,900 
วนัที% : 26-31 ม.ค. 63 20,999 20,999 19,999 5,900 11,900 
ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถงึ = ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ตดิต่อสอบถาม ราคานี Iรวมรายการทัวร์ ตัQวเครื&องบนิ (ไม่รวมวีซ่าอนิเดยี) 

 

ราคานี Iไม่รวมค่าวีซ่าอนิเดยี ท่านละ 3,000 บาท 
และค่าวีซ่าเนปาล ท่านละ 1,000 บาท 

ราคานี Iไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ&นและคนขับรถ รวม 1,800 บาท/ท่าน/ทริป 
 

อัตราดงักล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที&ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านั Iน 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกครั�ง 

 

 เงื&อนไขการให้บริการ 
L.  การเดนิทางในแตล่ะครั $งจะต้องมีผู้ โดยสารจํานวน L~ ท่านขึ $นไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ1ในการเปลี%ยนแปลงราคาหรือยกเลกิการเดนิทาง 



 

 

 

O.  ในกรณีที%ลกูค้าต้องการออกตัว̂โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที%ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั $ง เพื%อเช็คข้อมลู
ความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทั $งไฟล์บนิและเวลานดัหมายทวัร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั $งสิ $น 
Q.  การชําระคา่บริการ 
     Q.L กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ L~,~~~.- บาท  
     Q.O กรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นที%เหลือ LW-O~ วนัก่อนออกเดนิทาง 
S.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจํา 
    S.L แจ้งยกเลกิก่อนเดนิทาง Q~ วนั คืนคา่ใช้จ่ายทั $งหมด 
    S.O แจ้งยกเลกิก่อนเดนิทาง LW วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ L~,~~~ บาท 
    S.Q แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ LW วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ1 เก็บค้าใช้จ่ายทั $งหมด 
    S.S ยกเว้นกรุ๊ปที%เดนิทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที%ต้องการันตีมดัจํากบัสายการบินหรือคา่มดัจําที%พกัโดยตรงหรือโดย
การผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที%ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  
จะไมมี่การคืนเงินมดัจํา หรือคา่ทวัร์ทั $งหมดเนื%องจากคา่ตัว̂เป็นการเหมาจ่ายในเที%ยวบนินั $นๆ 
 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ $นไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง 
 

อัตราค่าบริการนี Iรวม 
1.  คา่ตัว̂เครื%องบนิไป-กลบั ชั $นประหยดั 
2.  คา่โรงแรมที%พกัตามรายการที%ระบ ุ(สองท่านตอ่หนึ%งห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานที%ตา่งๆ ตามรายการที%ระบ ุ
4.  คา่อาหารและเครื%องดื%มตามรายการที%ระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที%ยวตามรายการที%ระบ ุ
6.  ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี
เกิดอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื%อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซื $อประกนัการเดินทางสําหรับครอบคลมุเรื%องสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ%มเติมกบัทางเจ้าหน้าที%บริษัทได้ ** 
 - เบี $ยประกนัเริ%มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบี $ยประกนัเริ%มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที%มีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื%อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที%มีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   



 

 

 

 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื%อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีนํ $ามนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ%ม 7% 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการนี Iไม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื%นขอวีซา่อินเดียแบบออนไลน์ 5 วนัทําการ ท่านละ 3,000 บาท 
3. คา่วีซา่เข้าประเทศเนปาล 3 วนัทําการ ท่านละ 1,000 บาท 
4. กระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบเท่านั $น ในกรณีที%นํ $าหนกัเกินกวา่ที%สายการบนิกําหนด  
30 กิโลกรัม/ท่าน 1 สว่นเกินนํ $าหนกัตามสายการบนิกําหนด 
5. คา่ทําหนงัสือเดนิทาง 
6. คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครื%องดื%ม, คา่อาหารที%สั%งเพิ%มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
7. คา่อาหารที%ไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
8. คา่ทําใบอนญุาตที%กลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งด้าว 
9. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ%นและคนขบัรถ รวม 1,800 บาท /ท่าน/ทริป 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสทิธิ1ที%จะเปลี%ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี $ เมื%อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ1ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตกุารณ์ที%เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, 
การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความ
ลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อื%นๆ เป็นต้น 
3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที%ยวจะสิ $นสดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ1และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที%
ท่านได้ชําระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทั $งสิ $น 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเนื%องมาจากมีสิ%งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื%นๆ 
5. รายการนี $เป็นเพียงข้อเสนอที%ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั $งหนึ%ง หลงัจากได้สํารองที%นั%งบนเครื%อง และโรงแรม
ที%พกัในตา่งประเทศเป็นที%เรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี $อาจเปลี%ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
6. ราคานี $คิดตามราคาตัว̂เครื%องบินในปัจจุบนั หากราคาตัว̂เครื%องบินปรับสูงขึ $น บริษัทฯ สงวนสิทธิ1ที%จะปรับราคาตัว̂
เครื%องบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 



 

 

 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที%เกี%ยวข้อง จนมีการยกเลกิ ลา่ช้า เปลี%ยนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที%ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถที%จะจดับริการทวัร์อื%นทดแทนให้ แตจ่ะ
ไมคื่นเงินให้สําหรับคา่บริการนั $นๆ 
8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สทิธิ1ในการให้คําสญัญาใดๆ ทั $งสิ $นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้ มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเท่านั $น 
9. หากไม่สามารถไปเที%ยวในสถานที%ที%ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื%องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั $งสิ $น แตท่ั $งนี $ทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที%ยวสถานที%อื%นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ1การ
จดัหานี $โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  
1~. ในกรณีที%ลกูค้าต้องออกตัว̂โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าที%ของบริษัทฯ ก่อนทกุครั $ง มิเช่นนั $นทางบริษัทฯ 
จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทั $งสิ $น  
 

สาํหรับผู้ที&มีความประสงค์ต้องการขอยื&นวีซ่าอนิเดียแบบออนไลน์ 
เอกสารในการยื&นวีซ่าอนิเดยีสาํหรับผู้ที&ถือพาสสปอร์ตไทย 
L. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทบัวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายใุช้งานเหลือไม่น้อย
กวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดนิทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนสง่เอกสารบริษัทจะไมรั่บผิดชอบในกรณีสญูหาย* 
O. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2x2 นิ $ว พื $นหลงัสีขาวเท่านั $น จํานวน 1 ใบ เป็นรูปที%ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั $น รูป (ห้ามสวม
แวน่ตาหรือเครื%องประดบั, ไมใ่สช่ดุข้าราชการหรือเครื%องแบบใดๆ ไมเ่ป็นรูปสติ�กเกอร์รวมถึงห้ามใช้รูปที%ถ่ายเองและปริ $นท์เอง) 
Q. แบบฟอร์ม 

*** เอกสารการยื%นขอวีซา่อินเดียแบบออนไลน์  
สามารถรองรับไฟล์นามสกลุ JPG, PNG, PDF ขนาดไฟล์ไมเ่กิน 2MB 

!! สว่นไฟล์ WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไมร่องรับ กรุณาแปลงเป็น PDF ก่อนได้  
ข้อความหรือเนื $อหาต้องครบถ้วนและมีความชดัเจนเทา่นั $น *** 

 

สาํหรับผู้ที&มีความประสงค์ต้องการขอยื&นวีซ่าเนปาล 
เอกสารในการยื&นวีซ่าเนปาลสาํหรับผู้ที&ถือพาสสปอร์ตไทย 
L. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทบัวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายใุช้งานเหลือไม่น้อย
กวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดนิทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนสง่เอกสารบริษัทจะไมรั่บผิดชอบในกรณีสญูหาย* 
O. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2x2 นิ $ว พื $นหลงัสีขาวเท่านั $น จํานวน 1 ใบ เป็นรูปที%ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั $น รูป (ห้ามสวม
แวน่ตาหรือเครื%องประดบั, ไมใ่สช่ดุข้าราชการหรือเครื%องแบบใดๆ ไมเ่ป็นรูปสติ�กเกอร์รวมถึงห้ามใช้รูปที%ถ่ายเองและปริ $นท์เอง) 
Q. แบบฟอร์ม 

*** เอกสารในการยื%นวีซา่เนปาลต้องใช้เอกสารเป็นตวัจริงเทา่นั $น *** 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
 


