
#14223 ทัวรอินเดีย เนปาล 8 วัน 7 คืน สถูปพุทธคยา ลอง
เรือแมนํ้าคงคา บิน FD
ทัวรอินเดีย เนปาล พระมหาโพธิ์เจดีย เขาคิชกูฎ วัดชีวกัมพวัน วัดเวฬุวัน
มหาวิทยาลัยนาลันทา สังเวชนียสถานกุสินารา สังเวชนียสถานสวนลุมพินีวัน
วิหารมหามายา สถานที่แสดงยมกปาฏิหาริย วัดเชตุวันมหาวิหาร สังเวชนียสถาน
สารนาถ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานคยา - คยา หรือพุทธคยา - สถูปพุทธคยา หรือ
พระมหาโพธิเ์จดีย - สัตตมหาสถาน - พระเจดียพุทธคยาใตตนพระศรีมหาโพธ   

Tathagat
หรือเทียบเทา

2 ราชคฤห - เขาคิชชกูฎ - ถ้ําพระโมคคัลลา - กุฏิพระอานนท (มูลคันธกุฏี) - วัดชีวกัมพวัน
- วัดเวฬุวนาราม - หลวงพอดํานาลันทา - มหาวิทยาลัยนาลันทา   

Nalanda
Regency
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 เวสาลี (ไวศาลี) - วัดปามหาวัน - เสาอโศก - กุสินารา   
Mahabodhi
Hotel หรือ
เทียบเทา

4 สังเวชนียสถานแหงที่ ๔ กุสินารา - ลุมพินี   
Dreamland
หรือเทียบเทา

5 สวนลุมพินีวัน - สระโบกขรณี - เสาอโศก - สาวัตถี   
Sravasti
International
หรือเทียบเทา

6 ปางแสดงยมกปาฏิหาริย - สถานที่พระเทวทัตถูกแผนดินสูบ - บานบิดาขององคุลีมาล -
บานของอนาถบิณฑิกเศรษฐี - วัดเชตวันมหาวิหาร - พาราณสี   

SGT Plaza
หรือเทียบเทา

7 ลองเรือแมน้ําคงคา - สารนาถ - ธรรมเมขสถูป - สถูปเจาคันธี - พิพิธภัณฑสารนาถ - มูล
คันธกุฏีของสารนาถ - คยา หรือพุทธคยา   

Tathagat
หรือเทียบเทา

8 ทาอากาศยานคยา - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

29 ธ.ค. 65 - 5 ม.ค. 66
฿39,999 
฿30,900

฿39,999 
฿30,900

฿39,999 
฿30,900

฿5,990

8 ก.พ. 66 - 15 ก.พ. 66 ฿25,999 ฿25,999 ฿25,999 ฿5,990

22 ก.พ. 66 - 1 มี.ค. 66 ฿25,999 ฿25,999 ฿25,999 ฿5,990



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานเมืองคยา - คยา หรือ
พุทธคยา - สถูปพุทธคยา หรือพระมหาโพธิ์เจดีย - สัตตมหาส
ถาน - พระเจดียพุทธคยาใตตนพระศรีมหาโพธ

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

06.30 น. คณะพรอมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 3 เคานเตอร 2 ประตู 1-2
เคานเตอร สายการบินแอรเอเชีย (Air Asia) โดยมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระ
ใหกับทาน

08.20 น. ออกเดินทางสู เมืองคยา โดยสายการบินแอรเอเชีย เท่ียวบินท่ี FD122 (ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 03.20 ชม.)
(มีบริการอาหารบนเครื่อง)

10.10 น. ถึงสนามบินคยา เมืองคยา (Gaya) ประเทศอินเดีย (เวลาทองถิ่น ชากวาประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง) และผานขั้น
ตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

เมืองพุทธคยา สถานท่ีเชื่อกันวาเป็นท่ีตรัสรู ของพระพุทธเจา

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานนมัสการ สถูปพุทธคยา ทรงศิขระท่ีไดรับการบูรณะใหมภายในประดิษฐานพระพุทธรูป “พระพุทธเมตตา” ปางมาร
วิชัย แลวนํานมัสการตนศรีมหาโพธิท่ี์ไดนําพันธุมาปลูกตรงท่ีเชื่อกันวาเป็นจุดท่ีพระพุทธเจาประทับน่ังบําเพ็ญเพียรจนตรัสรู
สมโพธิญาณ แลวนําชม สัตตมหาสถาน สถานท่ีพระพุทธเจาเสวยวิมุติสุขหลังจากตรัสรูแลวเจ็ดแหง แหงละสัปดาหรอบๆพุทธค
ยาเพ่ือทบทวนความรูกอนท่ีจะเสด็จออกสั่งสอนผูคน

นําทานชม พระมหาโพธิเ์จดีย (Mahabodhi Temple) อนุสรณสถานแหงการตรัสรูของพระสัมมาสัมพุทธเจา ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธเมตตาพระพุทธรูปท่ีรอดจากการถูกทําลายจากพระเจาศศางกา พระพุทธ รูปองคน้ีเป็นพระพุทธรูปปางมาร
วิชัยแบบศิลปะปาละ เป็นท่ีเคารพศรัทธาของชาวพุทธท่ัวโลก

จากนั้นนําทานชมศิลปะอินเดียสมัยพระเจาอโศกอายุกวา ๒,๒๐๐ ปี ชมเสาพระเจาอโศกท่ีทรงใหสรางเพ่ือประกาศศาสนา
และถวายเป็นพุทธบูชาแกสังเวชนียสถาน ชมประตูโทรณะท่ีสลัก เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ แลวชมสถูปและภาพสลักอดีต
พระพุทธเจาศิลปะสมัยปาละอายุราว ๑,๒๐๐ ปี “สมัยปาละเป็นชวงท่ีพุทธศาสนารุงเรืองแผขยายอยูในอินเดียภาคเหนือโดยมี
ศูนยกลางอยูท่ีมหาวิทยาลัยนาลันทา

ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางกลับสูท่ีพัก

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม

พักท่ี Tathagat หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานดอนเมือง เชา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



วันท่ี 2 ราชคฤห - เขาคิชชกูฎ - ถ้ําพระโมคคัลลา - กุฏิพระอานนท (มูล
คันธกุฏี) - วัดชีวกัมพวัน - วัดเวฬุวนาราม - หลวงพอดํานา
ลันทา - มหาวิทยาลัยนาลันทา

ทาอากาศยานคยา

คยา หรือพุทธคยา

เป็นทาอากาศยานนานาชาติประจําเมืองคยา เมืองสําคัญเมืองหน่ึงของรัฐพิหาร ประเทศ
อินเดีย ตั้งอยูหางจากตัวเมืองคยาไปทางตะวันตกเฉียงใตประมาณ 12 กิโลเมตร ทา
อากาศยานน้ีใหบริการเท่ียวบินแสวงบุญท้ังจากประเทศไทย, พมา, ภูฏาน, เวียดนาม, ศรี
ลังกา, ญ่ีป ุนและท่ัวโลกเพ่ือเป็นประตูสูสถานท่ีแสวงบุญท่ีไดชื่อวาศักดิส์ิทธิท่ี์สุดในโลกท่ี
หน่ึง

เป็นเมืองท่ีอยูในรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ตั้งอยู 100 กิโลเมตรทางใตของเมืองปัฏนา ตัว
เมืองทอดยาวไปตามชายฝ่ังของแมน้ําเนรัญชรา เมืองแหงน้ีเป็นเมืองสําคัญท้ังของศาสนา
พุทธและศาสนาฮินดู เพราะเป็นท้ังท่ีตั้งของสถานท่ีเกิดเหตุการณสําคัญของพระพุทธ
ศาสนา และสถานท่ีๆ ถูกกลาวถึงในตํานานอินเดียตางๆ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม

สถูปพุทธคยา หรือพระมหาโพธิ์เจดีย

สัตตมหาสถาน

พระเจดียพุทธคยาใตตนพระศรีมหาโพธ

 บาย

สถูปพุทธคยา ทรงศิขระท่ีไดรับการบูรณะใหมภายในประดิษฐานพระพุทธรูป “พระพุทธ
เมตตา” ปางมารวิชัย แลวนํานมัสการตนศรีมหาโพธิท่ี์ไดนําพันธุมาปลูกตรงท่ีเชื่อกันวา
เป็นจุดท่ีพระพุทธเจาประทับน่ังบําเพ็ญเพียรจนตรัสรูสมโพธิญาณ

สัตตมหาสถาน คือ สถานท่ีสําคัญ 7 แหงท่ีพระพุทธเจาเสด็จประทับเสวยวิมุตติสุข หลัง
จากไดตรัสรูธรรมวิเศษแลวเป็นเวลาแหงละ 1 สัปดาห

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Tathagat หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม

นําทานเดินทางสูเมืองราชคฤห (Rajgir) นครหลวงแหงแควนมคธ (ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ชม.) นําทานเดินขึ้นเขา
คิชฌกูฎ หน่ึงในเบญจคีรี

นมัสการถํ้าพระโมคคัลลา ชมถํ้าพระสารีบุตร สถานท่ีท่ีพระสารีบุตรสําเร็จเป็นพระอรหันต ชมกุฏีของพระอานนท นมัสการ
มูลคันธกุฏีสถานท่ีประทับของพระพุทธเจา ไหวพระสวดมนตท่ียอดเขาคิชกูฎ

จากนั้นนําทานชมวัดชีวกัมพวัน โรงพยาบาลสงฆแหงแรกของโลก “ชีวกัมพวัน” เป็นสวนปามะมวงท่ีหมอชีวกโกมารภัจจอุทิศ
ถวายเป็นสังฆารามแดพระพุทธเจาและพระภิกษุสงฆ ปัจจุบันเหลือซากโบราณสถานใหเห็นเป็นซากหินเรียงรายกันอยู

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส (วัดเวฬุวัน) วัดแหงแรกในพระพุทธศาสนาและเป็นสถานท่ีแสดงโอวาท
ปาฏิโมกขแกพระอริยสงฆ1250องค มีสถูปท่ีบรรจุพระอัฐิธาตุของพระโมคคัลลานะและพระอัญญาโกญฑัญญะ

จากนั้นนําทานเดินทางสูนาลันทา นมัสการหลวงพอดําซ่ึงเป็นพระพุทธรูปท่ีสรางดวยหินแกรนิตสีดําซ่ึงสรางรุนราวคราว
เดียวกับพระพุทธเมตตา

จากนั้นนําทานเย่ียมชมมหาวิทยาลัยนาลันทา (Nalanda University) มหาวิทยาลัยท่ีใหญท่ีสุดในโลกเป็นศูนยการศึกษา
ในสมัยพุทธกาล

ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูเมืองเวสาลี

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม

พักท่ี Nalanda Regency Hotel หรือเทียบเทา

ราชคฤห

เขาคิชชกูฎ

ถํ้าพระโมคคัลลา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองราชคฤห นครหลวงแหงแควนมคธ ราชคฤหเป็นเมืองตั้งหลักพระพุทธศาสนาของ
พระพุทธเจา โดยพระพุทธเจาเสด็จไปโปรดพระเจาพิมพิสารผูครองนคร เป็นเมืองท่ีมี
ประวัติความเกี่ยวของกับพระพุทธศาสนามากท่ีสุด

เขาคิชฌกูฎ หน่ึงในเบญจคีรี ไดแกเวภาระ เวปุละ คิชฌกูฏ อิสิคิลิ และปัณฑวะชมวิว
ทิวทัศน ท่ีสวยงาม

ถํ้าพระโมคคัลลาน สาเหตุท่ีพระมหาโมคคัลลานจําพรรษาท่ีถํ้าแรกน้ีเพราะตองทําหนาท่ี
กล่ันกรองผูจะขึ้นเขาไปเฝาพระพุทธเจา เพราะวาทานมีฤทธิม์าก เกิดใครคิดมิดีมิรายตอ
พระศาสดาก็จะไดปองกันเสียแตเน่ินๆ



วันท่ี 3 เวสาลี (ไวศาลี) - วัดปามหาวัน - เสาอโศก - กุสินารา

กุฏิพระอานนท (มูลคันธกุฏี)

วัดชีวกัมพวัน

เป็นกุฏิของพระอานนทท่ีตั้งอยูบนเขาคิชฌกูฏ ท่ีซ่ึงพระเทวทัตกล้ิงหินทับพระพุทธเจา
ดวยหวังจะประหารพระบรมศาสดาในเวลาเสด็จขึ้นบนภูเขาคิชฌกูฏก็ไมอาจทําอันตราย
พระพุทธเจาได

วัดชีวกัมพวัน โรงพยาบาลสงฆแหงแรกของโลก “ชีวกัมพวัน” เป็นสวนปามะมวงท่ีหมอชี
วกโกมารภัจจอุทิศถวายเป็นสังฆารามแดพระพุทธเจาและพระภิกษุสงฆ ปัจจุบันเหลือซาก
โบราณสถานใหเห็นเป็นซากหินเรียงรายกันอยู เมื่อครั้งท่ีพระพุทธเจาทรงประชวรหอพระ
โลหิตจากการท่ีสะเก็ดหินมากระแทกถูกพระบาทเพราะพระเทวทัตกล้ิงหินลงมาหมายปลง
พระชนมพระพุทธเจา พระภิกษุสงฆไดพาพระพุทธองคมาท่ีชีวกัมพวัน และหมอชีวกเป็นผู
ถวายการรักษาโดยการผาตัดเอาสะเก็ดหินออก ชีวกัมพวันจึงถูกเรียกวาเป็นโรงพยาบาล
สงฆแหงแรกในพระพุทธศาสนา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม

วัดเวฬุวนาราม

หลวงพอดํานาลันทา

มหาวิทยาลัยนาลันทา

 บาย

วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส (วัดเวฬุวัน) วัดแหงแรกในพระพุทธศาสนาและเป็น
สถานท่ีแสดงโอวาทปาฏิโมกขแกพระอริยสงฆ1250องค มีสถูปท่ีบรรจุพระอัฐิธาตุของพระ
โมคคัลลานะและพระอัญญาโกญฑัญญะ

นมัสการหลวงพอดําซ่ึงเป็นพระพุทธรูปท่ีสรางดวยหินแกรนิตสีดําซ่ึงสรางรุนราวคราว
เดียวกับพระพุทธเมตตา เป็นพระพุทธรูปองคเดียวเทานั้นท่ีเหลือจากการทําลายของคน
ศาสนาอ่ืนไดอยางไมนาเชื่อ กลาวคือ เมื่อปี พ.ศ. ๑๗๖๖ พวกมุสลิมเติรก (ตุรกี) ไดใช
วิธีเผยแผพระศาสนาโดยใชกําลังอาวุธ ถาใครไมนับถือศาสนาของตนจะตองถูกทําราย
โดยเฉพาะผูท่ีนับถือพระพุทธศาสนาถือวาเป็นศัตรูตัวสําคัญจะตองถูกทําลาย ไมวาจะเป็น
คนหรือทรัพยสมบัติในพระพุทธศาสนา จนกระท่ังพวกมุสลิมสามารถเขายึดครองดินแดน
ชมพูทวีปฝายเหนือและแควนมคธไดท้ังหมด ดวยการใชกําลังอํานาจเขาห้ําห่ัน ฆาฟัน
ขมเหง และย่ํายีดวยวิธีการตางๆ

มหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยท่ีใหญท่ีสุดในโลกเป็นศูนยการศึกษาในสมัยพุทธกาล
ตอมาในปี พ.ศ.1742 กองทัพมุสลิมเติรกไดยกทัพมารุกราน รบชนะกษัตริยแหงชมพู
ทวีปฝายเหนือกองทัพมุสลิมเติรกไดเผาผลาญทําลายวัดและปูชนียสถาน ในพุทธศาสนา
ลงแทบท้ังหมดและสังหารผูท่ีไมยอมเปล่ียนศาสนา นาลันทามหาวิหารก็ถูกเผาผลาญ
ทําลายลงในชวงระยะเวลานั้นวากันวาไฟท่ีลุกโชนเผานาลันทานานถึง 3 เดือนกวาจะเผา
นาลันทาไดหมด

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Nalanda Regency Hotel หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองเวสาลี (Vaishali) (ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 4-5 ชั่วโมง)

นําทานชมเมืองหลวงของอาณาจักรวัชชี หน่ึงในสิบหกแควนของชมพูทวีปในสมัยโบราณ เมืองน้ีมีชื่อหลายชื่อคือ ไพสาลี ไว
สาลี และเมืองน้ีเป็นศูนยกลางการเผยแพรพุทธศาสนาท่ีสําคัญแหงหน่ึง

นําทานเท่ียวชม วัดปามหาวัน ชมเสาอโศกท่ีสมบูรณท่ีสุดและงดงามท่ีสุดของอินเดีย เมืองเวสาลีมีความสําคัญมาตั้งแตสมัย
กอนพุทธกาล โดยเป็นเมืองหลวงแหงแควนท่ีมีความเจริญรุงเรืองมากแควนหน่ึงในบรรดา ๑๖ แควนของชมพูทวีป

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศสู เมืองกุสินารา (Kushinagar) ซ่ึงเป็นสถานท่ีปรินิพพานของพระพุทธเจา

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม

พักท่ี Mahabodhi Hotel หรือเทียบเทา

เวสาลี (ไวศาลี)

วัดปามหาวัน

เสาอโศก

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองโบราณในสมัยพุทธกาล มีความสําคัญในฐานะท่ีเป็นเมืองหลวงของคณะเจาลิจฉวี ท่ี
มีปกครองแควนวัชชีดวยระบอบคณาธิปไตยแหงแรก

วัดปามหาวัน (Wat Mahawan) เป็นสถานท่ีพระพุทธองคทรงเสด็จมาประทับทุกครั้งท่ีมา
เมืองไวสาลี และวัดแหงน้ี ยังเป็นท่ีกําเนิดภิกษุณีเป็นครั้งแรก คือ พระพุทธองคทรง
อนุญาตใหพระนางมหาปชาบดี และบริวารบวชได และท่ีวัดปามหาวันแหงน้ี บริเวณกูฏาคา
รศาลา ยังมีเสาหินพระเจาอโศกมหาราช ซ่ึงนับวาเป็นเสาท่ีมีความสมบูรณ และสวยงาม
ท่ีสุดแหงหน่ึงซ่ึงยังคงตั้งตระหงานอยู

เสาอโศก เป็นเสาหินโบราณท่ีสรางโดยพระเจาอโศกมหาราช พระมหาจักรพรรดิแหง
ราชวงศเมารยะ ท่ีปกครองอนุทวีปอินเดียในชวงยุคพุทธศตวรรษท่ี 4 พระเจาอโศก
มหาราชทรงสรางเสาหินทราย (ซ่ึงตอมาเรียกกันวา "เสาอโศก") ขึ้นเพ่ือถวายเป็นพุทธ
บูชาแดพระสัมมาสัมพุทธเจา และเพ่ือระบุสถานท่ีตั้งของสถานท่ีสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา เสาหินน้ีตั้งกระจายอยูหลายๆ ท่ีในพุทธสังเชนียสถานของอินเดีย-เนปาล

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม

 บาย



วันท่ี 4 สังเวชนียสถานแหงท่ี ๔ กุสินารา - ลุมพินี

กุสินารา
เมืองกุสินาราซ่ึงเป็นสถานท่ีปรินิพพานของพระพุทธเจา

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Mahabodhi Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชมสังเวชนียสถานแหลงท่ี ๔ กุสินารา ในสมัยพุทธกาลเป็นเมืองเอกหน่ึงในสองของแควนมัลละ อยูตรงขามฝ่ัง
แมน้ําคูกับเมืองปาวา เป็นท่ีตั้งของสาลวโนทยานหรือปาไมสาละ ท่ีพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานและเป็นสถานท่ีถวาย
พระเพลิงพระพุทธเจา “สาลวโนทาย” สถานท่ีเสด็จดับขันธปรินิพพาน

นําทานนมัสการอนุสรณสถานท่ีสําคัญคือ มหาปรินิพพานสถูป (Parinirvana Stupa) ซ่ึงพระเจาอโศกมหาราชสรางไว
และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วิหารปรินิพพานซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปปางปรินิพพานอยูภายในและมีซากศาสนสถาน
โบราณโดยรอบมากมาย

จากนั้นนําทานนมัสการสถานท่ีถวายพระเพลิงพระพุทธเจาท่ีมกุฎพันธเจดีย แลวนําน่ังสมาธิท่ีวิหารพระรูปพระพุทธไสยาสน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองลุมพินี (Lumbini) (ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 4-5 ชั่วโมง)

*** โปรดเตรียมหนังสือเดินทางติดตัวไวเพ่ือประทับตราออกจากประเทศอินเดียเขาสูประเทศเนปาล ***

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม

พักท่ี Dreamland หรือเทียบเทา

สังเวชนียสถานแหงที่ ๔ กุสินารา
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

กุสินารา หรือ กุศินคร เป็นท่ีตั้งของสังเวชนียสถานแหงท่ี 4 ในสมัยพุทธกาลเป็นเมือง
เอกหน่ึงในสองของแควนมัลละ อยูตรงขามฝ่ังแมน้ําคูกับเมือง ปาวา เป็นท่ีตั้งของ สาล
วโนทยาน หรือปาไมสาละท่ีพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานและเป็นสถานท่ีถวายพระ
เพลิงพระพุทธเจา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม

 บาย



วันท่ี 5 สวนลุมพินีวัน - สระโบกขรณี - เสาอโศก - สาวัตถี

ลุมพินี
เป็นพุทธสังเวชนียสถานท่ีสําคัญแหงท่ี 1 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานท่ี
ประสูติของเจาชายสิทธัตถะ ผูซ่ึงตอมาตรัสรูเป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ตั้งอยู
ท่ีอําเภอไภรวา แควนอูธ ประเทศเนปาล เป็นพุทธสังเวชนียสถาน 4 ตําบลเพียงแหงเดียว
ท่ีอยูนอกประเทศอินเดีย ลุมพินีวัน เดิมเป็นสวนปาสาธารณะหรือวโนทยานท่ีรมรื่น
เหมาะแกการพักผอน ในสมัยพุทธกาลลุมพินีวันตั้งอยูกึ่งกลางระหวางเมืองกบิลพัสดุกับ
เมืองเทวทหะ ในแควนสักกะ บนฝ่ังแมน้ําโรหิณี หลังจากพระพุทธเจาปรินิพพานแลว
พระเจาอโศกมหาราชไดโปรดใหสรางเสาหินขนาดใหญมาปักไวตรงบริเวณท่ีประสูติ เรียก
วา เสาอโศก ท่ีจารึกขอความเป็นอักษรพราหมีวาพระพุทธเจาประสูติท่ีตรงน้ี

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Dreamland หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม สังเวชนียสถานแหลงท่ี ๓ สวนลุมพินีวัน เป็นสถานท่ีพระนางสิริมหามายาประสูติเจาชายสิทธัตถะกุมาร เมื่อวัน
ศุกร วันเพ็ญเดือน ๖ ปีจอ กอนพุทธศักราช ๘๐ปี ซ้ึงภายในบริเวณมีวิหารมหามายา สระโบกขรณี และเสาพระเจาอโศกท่ีมี
ขนาดความสูง ๒๒ ฟุต ๔ น้ิวและมีขอความจารึกเป็นหลักฐานวา “ณ ท่ีน่ีคือ สถานท่ีประสูติของเจาชายสิทธัตถะ และพระเจา
อโศกเสด็จมาบูชาในปีท่ี ๒๐ แหงรัชกาลของพระองค” (ประมาณพุทธศตวรรษท่ี ๓) ปัจจุบันลุมพินีวันไดรับการบูรณะและมี
ถาวรวัตถุสําคัญท่ีชาวพุทธนิยมไปสักการะ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศสูเมืองสาวัตถี (Shravasti) ท่ีเป็นเมืองโบราณในสมัยพุทธกาล (ใชเวลาเดินทางโดย
ประมาณ 5-6 ชั่วโมง)

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม

พักท่ี Sravasti International หรือเทียบเทา

สวนลุมพินีวัน
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นพุทธสังเวชนียสถานท่ีสําคัญแหงท่ี 1 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานท่ี
ประสูติของเจาชายสิทธัตถะ



วันท่ี 6 ปางแสดงยมกปาฏิหาริย - สถานท่ีพระเทวทัตถูกแผนดินสูบ -
บานบิดาขององคุลีมาล - บานของอนาถบิณฑิกเศรษฐี - วัด
เชตวันมหาวิหาร - พาราณสี

สระโบกขรณี

เสาอโศก

สังเวชนียสถานแหลงท่ี ๓ สวนลุมพินีวัน เป็นสถานท่ีพระนางสิริมหามายาประสูติเจาชาย
สิทธัตถะกุมาร เมื่อวันศุกร วันเพ็ญเดือน ๖ ปีจอ กอนพุทธศักราช ๘๐ปี ซ้ึงภายใน
บริเวณมีวิหารมหามายา สระโบกขรณี และเสาพระเจาอโศกท่ีมีขนาดความสูง ๒๒ ฟุต ๔
น้ิวและมีขอความจารึกเป็นหลักฐานวา “ณ ท่ีน่ีคือ สถานท่ีประสูติของเจาชายสิทธัตถะ
และพระเจาอโศกเสด็จมาบูชาในปีท่ี ๒๐ แหงรัชกาลของพระองค” (ประมาณพุทธศตวรรษ
ท่ี ๓ )

เสาอโศก เป็นเสาหินโบราณท่ีสรางโดยพระเจาอโศกมหาราช พระมหาจักรพรรดิแหง
ราชวงศเมารยะ ท่ีปกครองอนุทวีปอินเดียในชวงยุคพุทธศตวรรษท่ี 4 พระเจาอโศก
มหาราชทรงสรางเสาหินทราย (ซ่ึงตอมาเรียกกันวา "เสาอโศก") ขึ้นเพ่ือถวายเป็นพุทธ
บูชาแดพระสัมมาสัมพุทธเจา และเพ่ือระบุสถานท่ีตั้งของสถานท่ีสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา เสาหินน้ีตั้งกระจายอยูหลายๆ ท่ีในพุทธสังเชนียสถานของอินเดีย-เนปาล

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม

สาวัตถี บาย

เมืองโบราณในสมัยพุทธกาล มีความสําคัญในฐานะท่ีเป็นเมืองหลวงของแควนโกศล 1
ใน แควนมหาอํานาจใน 16

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Sravasti International หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม

นําทานชม เมืองสาวัตถี(Shravasti) ท่ีเป็นเมืองโบราณในสมัยพุทธกาลท่ีมีความสําคัญในฐานะท่ีเป็นเมืองหลวงของแควน
โกศล ๑ ในแควนมหาอํานาจใน ๑๖ มหาชนบท ในสมัยพุทธกาล

ปัจจุบันยังมีซากโบราณสถานท่ีสําคัญปรากฏรองรอยอยู คือ ท่ีแสดงยมกปาฏิหาริย สถานท่ีพระเทวทัตถูกแผนดินสูบ (หนา
วัดพระเชตุวันมหาวิหาร), บานบิดาขององคุลีมาล(สถูป), บริเวณวังของพระเจาปเสนทิโกศล, บานของอนาถบิณฑิก
เศรษฐี(สถูป), วัดเชตุวันมหาวิหาร (ซ่ึงพระพุทธเจาเคยประทับอยูถึง ๑๙ พรรษา) รวมถึง ตนอานันทโพธิ ์ซ่ึงเป็นตนโพธิท่ี์ชาว
พุทธนับถือวามีความศักดิส์ิทธิเ์ป็นอันดับสองรองจากตนพระศรีมหาโพธิท่ี์พุทธคยาท่ีวัดเชตุวันมหาวิหาร เป็นตน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม

นําเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศสูเมืองพาราณสี(Varanasi) สถานท่ีแสดงปฐมเทศนา (ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 6-7
ชั่วโมง)

่



ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม

พักท่ี SGT Plaza หรือเทียบเทา

ปางแสดงยมกปาฏิหาริย

สถานที่พระเทวทัตถูกแผนดินสูบ

บานบิดาขององคุลีมาล

บานของอนาถบิณฑิกเศรษฐี

วัดเชตวันมหาวิหาร

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ท่ีแสดงยมกปาฏิหาริย (อานวา ยะ – มะ – กะ – ปา – ติ – หาน) , สถานท่ีท่ีพระพุทธเจา
ทรงแสดงยมกปาฏิหาริยครั้งน้ี คือท่ีโคนตนมะมวง หรือ คัณฑามพพฤกษในเมืองสาวัตถี
มูลเหตุท่ีทรงแสดงคือเพราะพวกเดียรถียนักบวชนอกศาสนาพุทธ ทาพระพุทธเจาแขง
แสดงปาฏิหาริยวาใครจะเกงกวากันพวกเดียรถียทราบวาพระพุทธเจาจะแสดงยมก
ปาฏิหาริยท่ีโคนตนมะมวงจึงใหสาวกและชาวบานท่ีนับถือพวกตนจัดการโคนตนมะมวง
เสียสิ้นไมเหลือ แตพระพุทธเจาก็ทรงแสดงยมกปาฏิหาริยท่ีโคน ตนมะมวงจนได โดยมี
ผูนําผลมะมวงสุกมาถวายทรงฉันเสร็จแลวรับสั่งใหคนปลูกเมล็ดลงดินแลวพระองคทรง
ใชน้ําท่ีลางพระหัตถรด ปรากฎวาหนอมะมวงโตพรวดพราดแตกกิ่งกานสูงขึ้นถึง ๕๐
ศอก

ในคัมภีรพระพุทธศาสนาระบุวา เดิมนั้นทานออกบวชดวยความบริสุทธิใ์จ แตทวาในท่ีสุด
พระเทวทัตไดสํานึกผิดเมื่อชาไป ไดถูกธรณีสูบลงสูอเวจีมหานรกหนาวัดเชตวันมหาวิหาร
ในปัจจุบันบริเวณหนาวัดเชตวันยังคงมีพ้ืนท่ีวางแปลงหน่ึงอยูกลางนา ไมมีชาวบานคน
ไหนกลาไปปรับพ้ืนท่ีทํานา เน่ืองจากเลาสืบตอกันมาวาเป็นสถานท่ีพระเทวทัตถูกธรณี
สูบ ปัจจุบันผูนําเท่ียวชมวัดเชตวันมักบอกวาบริเวณน้ีคือจุดท่ีพระเทวทัตถูกธรณีสูบ ซ่ึง
อยูไมไกลจากสระน้ําท่ีนางจิญจมาณวิกา ถูกธรณีสูบเชนเดียวกัน

บานบิดาขององคุลีมาล(สถูป) กอนจะเขาไปคฤหาสนของทานอนาถปิณฑิกเศรษฐี ทาง
ซายมือก็มีซากตึกใหญอยูอีกแหงหน่ึง ตรงนั้นเป็นบานพระองคุลิมาล

บริเวณคฤหาสนของทานอนาถปิณฑิกเศรษฐี ผูบริจาคทรัพยสินสรางวัดแพงท่ีสุดในสมัย
พุทธกาล ดานหนาจะมีปายประวัติของอนาถบิณฑิกเศรษฐี

วัดเชตุวันมหาวิหาร (ซ่ึงพระพุทธเจาเคยประทับอยูถึง ๑๙ พรรษา) รวมถึง ตนอานันท
โพธิ ์ซ่ึงเป็นตนโพธิท่ี์ชาวพุทธนับถือวามีความศักดิส์ิทธิเ์ป็นอันดับสองรองจากตนพระ
ศรีมหาโพธิท่ี์พุทธคยาท่ีวัดเชตุวันมหาวิหาร เป็นตน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 7 ลองเรือแมน้ําคงคา - สารนาถ - ธรรมเมขสถูป - สถูปเจาคันธี
- พิพิธภัณฑสารนาถ - มูลคันธกุฏีของสารนาถ - คยา หรือ
พุทธคยา

พาราณสี บาย

เป็นเมืองหลวงของแควนกาสี ในสมัยพุทธกาล เป็นเมืองท่ีศักดิสิทธิท่ี์สุดหน่ึงในเจ็ดเมือง
ศักดิสิทธิ ์ในความเชื่อของศาสนาฮินดูและศาสนาเชน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 SGT Plaza หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

05.00 น. อรุณสวัสดิย์ามเชากับเชาวันใหมท่ีสดใส นําทานสัมผัสกับความหลากหลายของผูคนและท่ีแมน้ําคงคาท่ีชาวฮินดู
เชื่อวาเป็นสถานท่ีศักดิส์ิทธิเ์น่ืองจากเป็นจุดท่ีตุมหู ของพระศิวะตกอยูใตแมน้ําแหงน้ี ในทางพุทธศาสนาเองเชื่อกันวาเป็น
สถานท่ีไดนําพระอัฐิของพระพุทธเจามาลอยอังคารท่ีแมน้ําแหงน้ีดวย ทานจะไดน่ังเรือเพ่ือไปถวายกระทงเป็นพุทธบูชา ณ ท่ีน่ีเอง
ทานจะไดสัมผัสวิถีชีวิตของชาวฮินดูซ่ึงจะมาอาบน้ํา ด่ืมน้ํารวมท้ังทาน้ําท่ีน่ีจะมีพิธีเผาศพในชวงเชาตรูกอนพระอาทิตยขึ้น จาก
นั้นนําทานเดินทางกลับโรงแรม

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม

นําชมสังเวชนียสถานแหลงท่ี ๒ สารนาถ สถานท่ีแสดงปฐมเทศนา นมัสการสถูปเจาคันธี (Chaukhandi Stupa) สถานท่ี
พระพุทธเจาพบปัจจัคคีอีกครั้งหลังจากตรัสรูแลว

นํานมัสการธรรมเมขสถูป ท่ีเชื่อกันวาเป็นสถานท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนาหัวขอธรรมจักกัปปวัตตนสูตรทําใหพระ
โกณฑัญญะบรรลุโสดาบันพระพุทธศาสนาจึงมีพระรัตนตรัยครบ ๓ ประการ แลวนําชมวิหารมูลคันธกุฏิหลังใหมภายใน
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาเลียนแบบคุปตะและจิตรกรรมฝาผนังเลาเรื่องพุทธประวัติฝีมือชางชาวญ่ีป ุน

แลวนําทานชมพิพิธภัณฑแหงเมืองสารนาถ

ชมหัวเสาพระเจาอโศก ทําเป็นรูปสิงหบางทานอธิบายวาเป็นสัญลักษณของศากยสิงหพระราชวงศของพระพุทธเจา เสามีฐาน
บัวคว่ํา มีบัลลังกสี่เหล่ียมรอบสลักเป็นรูปธรรมจักรและรูปชาง มา สิงหและโค แลวนําชมโบราณวัตถุท่ีขุดคนพบในบริเวณเมือง
สารนาถและเมืองใกลเคียง

แลวนําชมโบราณวัตถุชิ้นเอกของพิพิธภัณฑ พระพุทธรูปแบบคุปตะปางปฐมเทศนา ท่ีคนพบบริเวณใกลๆกับ มูลคันธกุฎี
สถานท่ีจําพรรษาของพระพุทธเจา

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางกลับไปยัง เมืองพุทธคยา (ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 5-6 ชั่วโมง)

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม

พักท่ี Tathagat หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



ลองเรือแมนํ้าคงคา

สารนาถ

ธรรมเมขสถูป

สถูปเจาคันธี

พิพิธภัณฑสารนาถ

มูลคันธกุฏีของสารนาถ

ลองเรือแมน้ําคงคา แมน้ําท่ีชาวฮินดูเชื่อวาเป็นสถานท่ีศักดิส์ิทธิ ์เน่ืองจากเป็นจุดท่ีตุมหู
ของพระศิวะตกอยูใตแมน้ําแหงน้ี ในทางพุทธศาสนาเองเชื่อกันวาเป็นสถานท่ีไดนํา
พระอัฐิของพระพุทธเจามาลอยอังคารท่ีแมน้ําแหงน้ีดวย ทานจะไดน่ังเรือเพ่ือไปถวาย
กระทงเป็นพุทธบูชา ณ ท่ีน่ีเองทานจะไดสัมผัสวิถีชีวิตของชาวฮินดูซ่ึงจะมาอาบน้ํา ด่ืมน้ํา
รวมท้ังทาน้ําท่ีน่ีจะมีพิธีเผาศพในชวงเชาตรูกอนพระอาทิตยขึ้น

สังเวชนียสถานแหลงท่ี 2 สารนาถ สถานท่ีแสดงปฐมเทศนา นมัสการสถูปเจาคันธี
สถานท่ีพระพุทธเจาพบปัจจัคคีอีกครั้งหลังจากตรัสรูแลว นํานมัสการธรรมเมขสถูป ท่ีเชื่อ
กันวาเป็นสถานท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนาหัวขอธรรมจักกัปปวัตตนสูตรทําให
พระโกณฑัญญะบรรลุโสดาบันพระพุทธศาสนาจึงมีพระรัตนตรัยครบ 3 ประการ

ธรรมเมขสถูป ท่ีเชื่อกันวาเป็นสถานท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนาหัวขอธรรมจัก
กัปปวัตตนสูตรทําใหพระโกณฑัญญะบรรลุโสดาบันพระพุทธศาสนาจึงมีพระรัตนตรัยครบ
๓ ประการ

สถูปเจาคันธี (Chaukhandi Stupa) สถานท่ีพระพุทธเจาพบปัจจัคคีอีกครั้งหลังจากตรัสรู
แลว

พิพิธภัณฑแหงเมืองสารนาถ มีพระพุทธรูปโบราณซ่ึงนาท่ึง และงดงามตามแบบฉบับของ
คนอินเดีย อายุนับพันปีมากมายครับ แตเสียดายท่ีถูกหามนํากลองมาถายภาพภายใน
ตองใชเทคนิคพิเศษ จึงมีรูปมาใหชมกันไมมาก พอดูเป็นสังเขป อยางพระพุทธรูปปาง
ปฐมเทศนา (รูปพระพุทธองคแรก) เป็นพระพุทธรูปท่ีสรางขึ้นในสมัยคุปตะ อายุประมาณ
ปี พ.ศ.800 - 1,200

ท่ีน่ีเป็นสถานท่ีท่ีพระพุทธเจาทรงประทับจําพรรษาแรกและพรรษาท่ี 12 สรางขึ้นตรง
บริเวณอดีตกระทอมเล็กๆ ซ่ึงเป็นของเศรษฐีใจบุญคนหน่ึงของเมือง ซ่ึงเขาไดอุทิศสถาน
ท่ีแหงน้ีเพ่ือสรางเป็นท่ีประทับถวายพระพุทธองคหลังจากท่ีไดทรงแสดงปฐมเทศนา “ธัมม
จักกัปปวัตนสูตร” ท่ีน่ีจะไดเห็นเสาหัวสิงห 4 ทิศ ซ่ึงเป็นหัวสิงห 4 ตัวหันหลังชนกัน โดย
หันหนาไปทางทิศท้ัง 4 แบกวงลอธรรมจักร ซ่ึงแสดงถึงการแสดงธรรมท่ัวสารทิศ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม

 บาย



วันท่ี 8 ทาอากาศยานเมืองคยา - ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ มีบริการอาหารบนเครื่อง

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอ

คยา หรือพุทธคยา
เป็นเมืองท่ีอยูในรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ตั้งอยู 100 กิโลเมตรทางใตของเมืองปัฏนา ตัว
เมืองทอดยาวไปตามชายฝ่ังของแมน้ําเนรัญชรา เมืองแหงน้ีเป็นเมืองสําคัญท้ังของศาสนา
พุทธและศาสนาฮินดู เพราะเป็นท้ังท่ีตั้งของสถานท่ีเกิดเหตุการณสําคัญของพระพุทธ
ศาสนา และสถานท่ีๆ ถูกกลาวถึงในตํานานอินเดียตางๆ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Tathagat หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินพุทธคยา

10.40 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินแอรเอเชีย (Air Asia) เท่ียวบินท่ี FD123 (ใชเวลาเดิน
ทางโดยประมาณ 02.40 ชม.) (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

บาย

14.50 น. ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยความสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานคยา
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นทาอากาศยานนานาชาติประจําเมืองคยา เมืองสําคัญเมืองหน่ึงของรัฐพิหาร ประเทศ
อินเดีย ตั้งอยูหางจากตัวเมืองคยาไปทางตะวันตกเฉียงใตประมาณ 12 กิโลเมตร ทา
อากาศยานน้ีใหบริการเท่ียวบินแสวงบุญท้ังจากประเทศไทย, พมา, ภูฏาน, เวียดนาม, ศรี
ลังกา, ญ่ีป ุนและท่ัวโลกเพ่ือเป็นประตูสูสถานท่ีแสวงบุญท่ีไดชื่อวาศักดิส์ิทธิท่ี์สุดในโลกท่ี
หน่ึง

ทาอากาศยานดอนเมือง บาย

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
1. บริษัทฯ มีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ เหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บปวย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุสุดวิสัย
อ่ืนๆ เป็นตน

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเท่ียวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคาบริการท่ีทานได
ชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดิน
ทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองท่ีน่ังบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพักใน
ตางประเทศเป็นท่ีเรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิท่ี์จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณดังกลาว

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบ
ริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินให
สําหรับคาบริการนั้นๆ

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น

9. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังสิ้น แตท้ังน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา

10. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิเชนนั้นทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น

เงื่อนไขการใหบริการ

1. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

2. ในกรณีท่ีลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง เพ่ือเช็คขอมูลความถูก
ตองของรายการทัวรรวมท้ังไฟลบินและเวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น

การชําระเงิน
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท

กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

2. คาโรงแรมท่ีพักตามรายการท่ีระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง)

3. คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ

4. คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีระบุ

5. คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการท่ีระบุ

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

** ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกับทางเจาหนาท่ีบริษัท
ได **

- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

่ ่



ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ปี [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือ
เสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]

ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ปี [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือ
เสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

7. รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน

8. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

อัตรานี้ไมรวม:
1. กระเปาเดินทาง

2. คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซาอินเดียแบบออนไลน 5 วันทําการ ทานละ 1,800 บาท

3. คาวีซาเขาประเทศเนปาล 3 วันทําการ ทานละ 1,000 บาท

4. กระเปาเดินทางทานละ 1 ใบเทานั้น ในกรณีท่ีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินน้ําหนักตาม
สายการบินกําหนด

5. คาทําหนังสือเดินทาง

6. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องด่ืม, คาอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง, คาโทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ

7. คาอาหารท่ีไมไดระบุไวในรายการ

8. คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว

9. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท /ทาน/ทริป

วีซา
สําหรับผูท่ีมีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาอินเดียแบบออนไลน เอกสารในการย่ืนวีซาอินเดียสําหรับผูท่ีถือพาสสปอรตไทย

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุใชงานเหลือไมนอยกวา
6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport กอนสงเอกสารบริษัทจะไมรับผิดชอบในกรณีสูญหาย*

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 2x2 น้ิว พ้ืนหลังสีขาวเทานั้น จํานวน 1 ใบ เป็นรูปท่ีถายจากรานถายรูปเทานั้น รูป (หามสวม
แวนตาหรือเครื่องประดับ, ไมใสชุดขาราชการหรือเครื่องแบบใดๆ ไมเป็นรูปสติก๊เกอรรวมถึงหามใชรูปท่ีถายเองและปริ้นทเอง)

3. แบบฟอรม

*** เอกสารการย่ืนขอวีซาอินเดียแบบออนไลน สามารถรองรับไฟลนามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไฟลไมเกิน 2MB!! สวน
ไฟล WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไมรองรับ กรุณาแปลงเป็น PDF กอนได ขอความหรือเน้ือหาตองครบถวนและมีความชัดเจน
เทานั้น ***

สําหรับผูท่ีมีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเนปาล เอกสารในการย่ืนวีซาเนปาลสําหรับผูท่ีถือพาสสปอรตไทย

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุใชงานเหลือไมนอยกวา
6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport กอนสงเอกสารบริษัทจะไมรับผิดชอบในกรณีสูญหาย*

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 2x2 น้ิว พ้ืนหลังสีขาวเทานั้น จํานวน 1 ใบ เป็นรูปท่ีถายจากรานถายรูปเทานั้น รูป (หามสวม
แวนตาหรือเครื่องประดับ, ไมใสชุดขาราชการหรือเครื่องแบบใดๆ ไมเป็นรูปสติก๊เกอรรวมถึงหามใชรูปท่ีถายเองและปริ้นทเอง)

3. แบบฟอรม

*** เอกสารในการย่ืนวีซาเนปาลตองใชเอกสารเป็นตัวจริงเทานั้น ***

หมายเหตุ
ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ติดตอสอบถาม ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน (ไมรวมวีซา

อินเดีย)

ราคาน้ีไมรวมคาวีซาอินเดีย ทานละ 1,800 บาท และคาวีซาเนปาล ทานละ 1,000 บาท

ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท/ทาน/ทริป

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น

กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง



กรณีคณะออกเดินทางได

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร)

2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร)

3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง

การยกเลิก
แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายท้ังหมด

แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท

แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด

ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight จะไมมีการคืนเงิน
มัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมดเน่ืองจากคาตั๋วเป็นการเหมาจายในเท่ียวบินนั้นๆ


