


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินเมืองคยา	-	สถูปพุทธคยา	-	พระ
เจดียพุทธคยาใตตนพระศรีมหาโพธ	-	เสาพระเจาอโศก

พักที่	Taj	Darbar	Hotel
ระดับ	4	ดาวหรือเทียบ
เทา

2 เขาคิชชกูฎ	-	วัดเวฬุวนาราม	-	หลวงพอดํา	-	มหาวิทยาลัยนาลัน
ทา

พักที่	Vishali
Residency	Hotel
ระดับ	4	ดาวหรือเทียบ
เทา

3 เมืองกุสินารา
พักที่	Imperial	Hotel
ระดับ	4	ดาวหรือเทียบ
เทา

4 มกุฎพันธนเจดีย
พักที่	Nirvana	Hotel
ระดับ	4	ดาวหรือเทียบ
เทา

5 สวนลุมพินีวัน	-	เมืองสาวัตถี
พักที่	Pawan	Palace
Hotel	ระดับ	4	ดาวหรือ
เทียบเทา

6 เมืองสาวัตถี	-	เมืองพาราณสี
พักที่	The	Amayaa
Hotel	ระดับ	4	ดาวหรือ
เทียบเทา

7 แมน้ําคงคา	-	พิพิธภัณฑสารนาถ	-	เสาพระเจาอโศก
พักที่	Taj	Darbar	Hotel
ระดับ	4	ดาวหรือเทียบ
เทา

8 สนามบินเมืองคยา	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

8	พ.ย.	60	-	15	พ.ย.	60 48,900	บาท 47,900	บาท 46,900	บาท 13,500	บาท

28	พ.ย.	60	-	5	ธ.ค.	60 48,900	บาท 47,900	บาท 46,900	บาท 13,500	บาท

3	ธ.ค.	60	-	10	ธ.ค.	60 48,900	บาท 47,900	บาท 46,900	บาท 13,500	บาท

5	ธ.ค.	60	-	12	ธ.ค.	60 48,900	บาท 47,900	บาท 46,900	บาท 13,500	บาท



ชวงเชา
10.00	น.	คณะมาพรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ผูโดยสารขาออกชัน้	4	ประตู	3	เคานเตอร	Dเช็คอิน

กรุปของสายการบิน	ไทยสมาย	(	Thai	Smile	Airway)	โดยมีเจาหนาที่และหัวหนาทัวรใหการตอนรับ	และ
อํานวยความสะดวก

12.10	น.	ออกเดินทางสู	เมืองคยา	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG2327	(มีบริการอาหารบนเครื่อง)

ชวงบาย
14.00	น.	ถึงสนามบิน	เมืองคยา	ประเทศอินเดีย	(เวลาทองถิ่น	ชากวาประเทศไทย	01.30	ชั่วโมง)	และผาน

ขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร	แลวนําทานเขาสูที่พัก
เริ่มตนการจาริกแสวงบุญสังเวชนียสถานทั้งสี่แหง	แหงที	่๑	พุทธคยา	สถานทีเ่ชื่อกันวาเป็นทีต่รัสรู	ของ

พระพุทธเจาซึ่งคนพบโดยนักโบราณคดีชาวอังกฤษ	ชื่อ	เซอร	อเลกซานเดอร	คันนิงแฮม	เมื่อรอยกวาปีกอน
แลวนําทานนมัสการสถูปพุทธคยา	ทรงศิขระที่ไดรับการบูรณะใหมภายในประดิษฐานพระพุทธรูป	“พระพุทธ
เมตตา”	ปางมารวิชัย
แลวนํานมัสการตนศรีมหาโพธิท์ี่ไดนําพันธุมาปลูกตรงที่เชื่อกันวาเป็นจุดที่พระพุทธเจาประทับน่ังบําเพ็ญ

เพียรจนตรัสรูสมโพธิญาณ	แลวนําชมสัตตมหาสถาน	สถานที่พระพุทธเจาเสวยวิมุติสุขหลังจากตรัสรูแลวเจ็ด
แหง	แหงละสัปดาหรอบๆพุทธคยาเพื่อทบทวนความรูกอนที่จะเสด็จออกสั่งสอนผูคน
จากน้ันนําทานชมศิลปะอินเดียสมัยพระเจาอโศกอายุกวา	๒,๒๐๐	ปี	ชมเสาพระเจาอโศกที่ทรงใหสราง

เพื่อประกาศศาสนาและถวายเป็นพุทธบูชาแกสังเวชนียสถาน	ชมประตูโทรณะที่สลัก	เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธ
ประวัติ
แลวชมสถูปและภาพสลักอดีตพระพุทธเจาศิลปะสมัยปาละอายุราว	๑,๒๐๐	ปี	“สมัยปาละเป็นชวงที่

พุทธศาสนารุงเรืองแผขยายอยูในอินเดียภาคเหนือโดยมีศูนยกลางอยูที่มหาวิทยาลัยนาลันทา	รัฐพิหารตาม
หลักฐานการบันทึกจดหมายเหตุการณเดินทางมาสืบทอดพุทธศาสนาของหลวงจีนเหี้ยนจัง	(พระถังซัมจัง๋)	และ
หลวงจีนอี้จิง	จากประเทศจีน”	ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางกลับสูที่พัก

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ทีพ่ัก	Taj	Darbar	Hotel	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา,เมืองคยา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



มีบริการอาหารบนเครื่อง

สถานทีพ่ระพุทธเจาเสวยวิมุติสุขหลังจากตรัสรูแลวเจ็ดแหง	อันประกอบไปดวย
๑	เสด็จประทับบนพระแทนวัชรอาสน	ใตตนศรีมหาโพธิพ์รอมเสวยวิมุตติสุขตลอด	๗	วัน	ในสัปดาหที่	๑
๒	เสด็จประทับ	ณ	อนิมิสเจดีย	ทรงยืนจองพระเนตรดูตนศรีมหาโพธิ	์โดยมิไดกระพริบพระเนตรตลอด	๗	วัน

ในสัปดาหที่	๒
๓	เสด็จประทับ	ณ	รัตนจงกรมเจดีย	ทรงนิมิตจงกรมขึน้	แลวเสด็จจงกรมเป็นเวลา	๗	วัน	ในสัปดาหที่	๓
๔	เสด็จประทับ	ณ	รัตนฆรเจดีย	โดยเสด็จไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตนศรีมหาโพธิ	์และประทับน่ังขัด

สมาธิในเรือนแกวซึ่งเทวดานิรมิตถวาย	ทรงพิจารณาพระอภิธรรม๗	วัน	ในสัปดาหที่	๔
๕	เสด็จไปประทับน่ังขัดสมาธิใตตนไทร	อชปาลนิโครธ	ซึ่งเป็นที่พักของคนเลี้ยงแกะ	ในสัปดาหที่๕
๖	เสด็จไปประทับน่ังขัดสมาธิใตตนจิก	มุจลินทร	ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตของตนศรีมหาโพธิ	์ในสัปดาหที่	๖
๗	เสด็จไปประทับใตตนเกด	ราชายตนะ	ประทับน่ังเสวยวิมุติสุขตลอด	๗วัน

เป็นเสาหินโบราณที่สรางโดยพระเจาอโศกมหาราช	เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
แดพระสัมมาสัมพุทธเจา	และเพื่อระบุสถานที่ตั้งของสถานที่สําคัญทาง
พระพุทธศาสนา

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
	พักที่	Taj	Darbar	Hotel	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูเมืองราชคฤห	นครหลวงแหงแควนมคธ	นําทานเดินขึ้นเขาคิชฌกูฎ	หน่ึงในเบญจคีรี	ได

แกเวภาระ	เวปุละ	คิชฌกูฏ	อิสิคิลิ	และปัณฑวะชมวิวทิวทัศนที่สวยงาม
นมัสการถํ้าพระโมคคัลลา	ชมถํ้าพระสารีบุตร	สถานที่ที่พระสารีบุตรสําเร็จเป็นพระอรหันต	ชมกุฏีของ

พระอานนท	นมัสการมูลคันธกุฏีสถานที่ประทับของพระพุทธเจา	ไหวพระสวดมนตที่ยอดเขาคิชกูฎ
จากน้ันนําทานชมวัดชีวกัมพวัน	โรงพยาบาลสงฆแหงแรกของโลก	“ชีวกัมพวัน”	เป็นสวนป ามะมวงที่



หมอชีวกโกมารภัจจอุทิศถวายเป็นสังฆารามแดพระพุทธเจาและพระภิกษุสงฆ	ปัจจุบันเหลือซากโบราณสถานให
เห็นเป็นซากหินเรียงรายกันอยู
เมื่อครั้งที่พระพุทธเจาทรงประชวรหอพระโลหิตจากการที่สะเก็ดหินมากระแทกถูกพระบาทเพราะพระเทวทัต

กลิ้งหินลงมาหมายปลงพระชนมพระพุทธเจา	พระภิกษุสงฆไดพาพระพุทธองคมาที่ชีวกัมพวัน	และหมอชีวกเป็น
ผูถวายการรักษาโดยการผาตัดเอาสะเก็ดหินออก	ชีวกัมพวันจึงถูกเรียกวาเป็นโรงพยาบาลสงฆแหงแรกใน
พระพุทธศาสนา
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส	(วัดเวฬุวัน)วัดแหงแรกในพระพุทธศาสนาและเป็น

สถานที่แสดงโอวาทปาฏิโมกขแกพระอริยสงฆ1250องค	มีสถูปที่บรรจุพระอัฐิธาตุของพระโมคคัลลานะและพระ
อัญญาโกญฑัญญะ
จากน้ันนําทานเดินทางสูนาลันทา	นมัสการหลวงพอดําซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สรางดวยหินแกรนิตสีดําซึ่ง

สรางรุนราวคราวเดียวกับพระพุทธเมตตา
จากน้ันนําทานเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนาลันทา	มหาวิทยาลัยที่ใหญที่สุดในโลกเป็นศูนยการศึกษาในสมัย

พุทธกาล	ตอมาในปีพ.ศ.๑๗๔๒	กองทัพมุสลิมเติรกไดยกทัพมารุกราน	รบชนะกษตัริยแหงชมพูทวีปฝ ายเหนือ
กองทัพมุสลิมเติรกไดเผาผลาญทําลายวัดและปูชนียสถาน	ในพุทธศาสนาลงแทบทั้งหมดและสังหารผูที่ไมยอม
เปลี่ยนศาสนา	นาลันทามหาวิหารก็ถูกเผาผลาญทําลายลงในชวงระยะเวลาน้ันวากันวาไฟที่ลุกโชนเผานาลัน
ทานานถึง	3	เดือนกวาจะเผานาลันทาไดหมด	ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูเมืองเวสาลี

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ทีพ่ัก	Vishali	Residency	Hotel	ระดับ	4	ดาว	หรือ	เทียบเทา,เมืองเวสาลี

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	หองอาหารของโรงแรม



	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
	พักที่	Vishali	Residency	Hotel	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชมเมืองหลวงของอาณาจักรวัชชี	หน่ึงในสิบหกแควนของชมพูทวีปในสมัยโบราณ	เมืองน้ีมีชื่อหลาย

ชื่อคือ	ไพสาลี	ไวสาลี	และเมืองน้ีเป็นศูนยกลางการเผยแพรพุทธศาสนาที่สําคัญแหงหน่ึง	รวมทั้งเป็นที่กําเนิด
ของพระมหาวีระศาสดาของศาสนาเชนและที่เป็นตนกําเนิดของการทําน้ํามนตในพุทธศาสนา
เน่ืองจากไดเกิดทุพิกขภัยรายแรงทั่วเมืองเวสาลีมีคนตายมากมาย	กษตัริยลิจฉวีจึงไดนิมนตใหพระพุทธเจาได

มาโปรดชาวเมือง	พระพุทธเจาจึงนําเหลาภิกษุ	๕๐๐	รูป	เดินทางไปโปรดที่เมืองไวสาลี	พรอมทั้งไดมีการ
ประพรมน้ํามนตทั่วทั้งเมือง
นําทานเที่ยวชม	วัดป ามหาวัน	ชมเสาอโศกทีส่มบูรณทีสุ่ดและงดงามทีสุ่ดของอินเดีย	เมืองเวสาลีมี

ความสําคัญมาตั้งแตสมัยกอนพุทธกาล	โดยเป็นเมืองหลวงแหงแควนที่มีความเจริญรุงเรืองมากแควนหน่ึงใน
บรรดา	๑๖	แควนของชมพูทวีป	มีการปกครองดวยระบบสามัคคีธรรมหรือคณาธิปไตย	ที่สามารถเรียกไดวา
เป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยระบบหน่ึง
คือไมมีพระมหากษตัริยเป็นประมุขทรงอํานาจสิทธิข์าด	มีแตผูเป็นประมุขแหงรัฐซึ่งบริหารงานโดยความเห็น

ชอบจากรัฐสภา	ซึ่งจะประกอบไปดวยเหลาสมาชิกจากเจาวงศตาง	ๆ	ซึ่งรวมเป็นคณะผูครองแควน	ในคัมภีร
พระพุทธศาสนากลาววาเจาวงศตางๆ	มีถึง	๘วงศ	และในจํานวนน้ีวงศเจาลิจฉวีแหงเวสาลีและวงศเจาวิเทหะ
แหงเมืองมิถิลาเป็นวงศที่มีอิทธิพลที่สุด
ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจาเคยเสด็จมาที่เวสาลีหลายครั้ง	แตละครั้งจะทรงประทับที่กูฏาคารศาลาป ามหา

วันเป็นสวนใหญ	พระสูตรหลายพระสูตรเกิดขึน้ที่เมืองแหงน้ี	และที่กูฏาคารศาลาน่ีเองที่เป็นที่ๆ
พระพุทธองคทรงอนุญาตใหพระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี	พระนานางของพระพุทธองค	พรอมกับบริวาร

สามารถอุปสมบทเป็นภิกษุณีไดเป็นครั้งแรกในโลก	และในการเสด็จครั้งสุดทายของพระพุทธองค	พระองคได
ทรงรับสวนมะมวงของนางอัมพปาลี	นางคณิกาประจําเมืองเวสาลี	ซึ่งนางไดอุทิศถวายเป็นอารามในพระพุทธ
ศาสนา
พระพุทธองคไดทรงจําพรรษาสุดทายที่เวฬุวคาม	และไดทรงปลงอายุสังขารที่ปาวาลเจดีย	และเมื่อหลังพุทธ

ปรินิพพานแลวได	๑๐๐	ปี	ไดมีการทําสังคายนาครั้งที่	๒	ณ	วาลิการาม	ซึ่งทั้งหมดลวนอยูในเมืองเวสาลี
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ชวงบาย	
นําทานเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศสู	เมืองกุสินาราซึ่งเป็นสถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจา

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ทีพ่ัก	Imperial	Hotel	ระดับ	4	ดาว	หรือ	เทียบเทา,เมืองกุสินารา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	หองอาหารของโรงแรม



	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
	พักที่	Imperial	Hotel	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชมสังเวชนียสถานแหลงที	่๔	กุสินารา	ในสมัยพุทธกาลเป็นเมืองเอกหน่ึงในสองของแควนมัลละ

อยูตรงขามฝ่ังแมน้ําคูกับเมืองปาวา	เป็นที่ตั้งของสาลวโนทยานหรือป าไมสาละ	ที่พระพุทธเจาเสด็จดับขัน
ธปรินิพพานและเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจา	“สาลวโนทาย”	สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน	มีชื่อ
เรียกในทองถิ่นวา	มาถากุนวะระกาโกฏ	(Matha-Kunwar-Ka-Kot)

ซึ่งแปลวา	ตําบลเจาชายสิ้นชีพ	ปรากฏตามคัมภีรวา	เมืองน้ีเคยเป็นที่ปรินิพพานของพระพุทธเจาพระนามวา
ผุสสะ	เป็นที่เกิดบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวหลายครั้ง	เคยเป็นราชธานีนามวากุสาวดีของพระเจามหาสุทัส
สนจักรพรรดิ	ปัจจุบันกุสินารามีอนุสรณสถานที่สําคัญคือสถูปใหญซึ่งพระเจาอโศกมหาราชสรางไวและบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ	วิหารปรินิพพานซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปรินิพพานอยูภายในและมีซากศาสน
สถานโบราณโดยรอบมากมาย
จากน้ันนําทานนมัสการสถานทีถ่วายพระเพลิงพระพุทธเจา	ทีม่กุฎพันธเจดีย	แลวนําน่ังสมาธิที่วิหาร

พระรูปพระพุทธไสยาสน	มีจารึกกําหนดอายุเกาแกกวา	๑,๔๐๐ปี	แสดงตอนเสด็จปรินิพพาน	ไดเวลาสมควรนํา
ทานเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศสูชายแดนประเทศอินเดีย–เนปาล	ประทับตราหนังสือเดินทางเพื่อผาน
พิธีการตรวจคนเขาเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ชวงบาย
นําทานเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศสู	เมืองลุมพินีซึ่งเป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจา

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ทีพ่ัก	Nirvana	Hotel	ระดับ	4	ดาว	หรือ	เทียบเทา,เมืองลุมพินี,	ประเทศเนปาล

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	หองอาหารของโรงแรม

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
	พักที่	Nirvana	Hotel	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา



ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม	สังเวชนียสถานแหลงที	่๓	สวนลุมพินีวัน	เป็นสถานที่พระนางสิริมหามายาประสูติเจาชายสิทธั

ตถะกุมาร	เมื่อวันศุกร	วันเพ็ญเดือน	๖	ปีจอ	กอนพุทธศักราช	๘๐ปี	ซึง้ภายในบริเวณมีวิหารมหามายา	สระ
โบกขรณี	และเสาพระเจาอโศกที่มีขนาดความสูง	๒๒	ฟุต	๔	น้ิวและมีขอความจารึกเป็นหลักฐานวา	“ณ	ที่น่ี
คือ	สถานที่ประสูติของเจาชายสิทธัตถะ
และพระเจาอโศกเสด็จมาบูชาในปีที่	๒๐	แหงรัชกาลของพระองค”	(ประมาณพุทธศตวรรษที่	๓	)	ปัจจุบันลุมพินี

วันไดรับการบูรณะและมีถาวรวัตถุสําคัญที่ชาวพุทธนิยมไปสักการะ	คือ	“เสาหินพระเจาอโศกมหาราช”	ที่ระบุวา
สถานที่น้ีเป็นสถานที่ประสูติของเจาชายสิทธัตถะ	นอกจากน้ียังมี	“วิหารมายาเทวี”	ภายในประดิษฐานภาพหิน
แกะสลักพระรูปพระนางสิริมหามายาประสูติพระราชโอรส	โดยเป็นวิหารเกามีอายุรวมสมัยกับเสาหินพระเจา
อโศก
ปัจจุบันทางการเนปาลไดสรางวิหารใหมทับวิหารมายาเทวีหลังเกา	และไดขุดคนพบศิลาจารึกรูปคลายรอย

เทา	สันนิษฐานวาเป็นจารึกรอยเทากาวที่เจ็ดของเจาชายสิทธัตถะที่ทรงดําเนินไดเจ็ดกาวในวันประสูติ
ปัจจุบันลุมพินีวันอยูในเขตประเทศเนปาล	ติดชายแดนประเทศอินเดียทางเหนือเมืองโคราฆปุระ	หางจากเมือง

ติเลาราโกต	(หรือ	นครกบิลพัสดุ)	ทางทิศตะวันออก	๑๑	กิโลเมตร	และหางจากสิทธารถนคร	(หรือนครเทวทหะ)
ทางทิศตะวันตก๑๑กิโลเมตร	ซึ่งถูกตองตามตําราพระพุทธศาสนาที่กลาววาลุมพินีวันสถานที่ประสูติตั้งอยู
ระหวางเมืองกบิลพัสดุและเมืองเทวทหะ
ปัจจุบันลุมพินีวันมีเน้ือที่ประมาณ	๒,๐๐๐	ไร	ทางการเรียกสถานที่น้ีวา	รุมมินเด	มีสภาพเป็นชนบท	มีผูอาศัย

อยูไมมากมีสิ่งปลูกสรางเป็นพุทธสถานเพียงเล็กนอย	แตมีวัดพุทธอยูในบริเวณน้ีหลายวัด	รวมทั้งวัดไทยลุมพินี
ลุมพินีวันไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเป็นมรดกโลกประเภทมรดกทางวัฒนธรรมตั้งแตปี	พ.ศ.
๒๕๔๐	ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูเมืองสาวัตถี
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ชวงบาย
นําทานเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศสูเมืองสาวัตถีที่เป็นเมืองโบราณในสมัยพุทธกาล

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ทีพ่ัก	Pawan	Palace	Hotel	ระดับ	4	ดาว	หรือ	เทียบเทา,เมืองสาวัตถี

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สําคัญแหงที่	1	ใน	4	สังเวชนียสถานของชาวพุทธ
เป็นสถานที่ประสูติของเจาชายสิทธัตถะ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองโบราณในสมัยพุทธกาล	มีความสําคัญในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของแควน
โกศล	1	ใน	แควนมหาอํานาจใน	16



ยมกปาฏิหาริย	อานวา	ยะ	–	มะ	–	กะ	–	ปา	–	ติ	–	หาน
สถานที่ที่พระพุทธเจาทรงแสดงยมกปาฏิหาริยครั้งน้ี	คือที่โคนตนมะมวง	หรือ	คัณฑามพพฤกษในเมืองสาวัตถี

มูลเหตุที่ทรงแสดงคือเพราะพวกเดียรถียนักบวชนอกศาสนาพุทธ	ทาพระพุทธเจาแขงแสดงปาฏิหาริยวาใครจะ
เกงกวากันพวกเดียรถียทราบวาพระพุทธเจาจะแสดงยมกปาฏิหาริยที่โคนตนมะมวงจึงใหสาวกและชาวบานที่
นับถือพวกตนจัดการโคนตนมะมวงเสียสิ้นไมเหลือ
แตพระพุทธเจาก็ทรงแสดงยมกปาฏิหาริยที่โคน	ตนมะมวงจนได	โดยมีผูนําผลมะมวงสุกมาถวายทรงฉนัเสร็จ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
	พักที่	Pawan	Palace	Hotel	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม	เมืองสาวัตถี	ที่เป็นเมืองโบราณในสมัยพุทธกาลที่มีความสําคัญในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของ

แควนโกศล	๑	ในแควนมหาอํานาจใน	๑๖	มหาชนบท	ในสมัยพุทธกาล	เมืองสาวัตถีนับวาเป็นเมืองสําคัญในการ
เป็นฐานในการเผยแพรพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจาที่สําคัญเพราะเป็นเมืองที่พระพุทธเจาประทับนานที่สุด
ถึง	๒๕	พรรษา	เป็นที่ตรัสพระสูตรมากมายและเป็นเมืองที่พระพุทธศาสนามั่นคงที่สุด	ปัจจุบันยังมีซากโบราณ
สถานที่สําคัญปรากฏรองรอยอยู	คือ	ทีแ่สดงยมกปาฏิหาริย
สถานทีพ่ระเทวทัตถูกแผนดินสูบ	(หนาวัดพระเชตุวันมหาวิหาร),	บานบิดาขององคุลีมาล(สถูป),

บริเวณวังของพระเจาปเสนทิโกศล,	บานของอนาถบิณฑิกเศรษฐี(สถูป),	วัดเชตุวันมหาวิหาร	(ซึ่ง
พระพุทธเจาเคยประทับอยูถึง	๑๙	พรรษา)	รวมถึง	ตนอานันทโพธิ	์ซึ่งเป็นตนโพธิท์ี่ชาวพุทธนับถือวามีความ
ศักดิส์ิทธิเ์ป็นอันดับสองรองจากตนพระศรีมหาโพธิท์ี่พุทธคยาที่วัดเชตุวันมหาวิหาร	เป็นตน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ชวงบาย
นําเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศสูเมืองพาราณสี	สถานที่แสดงปฐมเทศนา

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ทีพ่ัก	The	Amayaa	Hotel	ระดับ	4	ดาว	หรือ	เทียบเทา,เมืองพาราณสี

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองโบราณในสมัยพุทธกาล	มีความสําคัญในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของแควน
โกศล	1	ใน	แควนมหาอํานาจใน	16

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของแควนกาสี	ในสมัยพุทธกาล	เป็นเมืองที่ศักดิสิทธิท์ี่สุดหน่ึง
ในเจ็ดเมืองศักดิสิทธิ	์ในความเชื่อของศาสนาฮินดูและศาสนาเชน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
	พักที่	The	Amayaa	Hotel	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา



แลวรับสั่งใหคนปลูกเมล็ดลงดินแลวพระองคทรงใชน้ําที่ลางพระหัตถรด	ปรากฎวาหนอมะมวงโตพรวดพราด
แตกกิ่งกานสูงขึน้ถึง	๕๐	ศอก	ผลที่สุดพวกเดียรถียพายแพไป

ชวงเชา
05.00	น.	อรุณสวัสดิย์ามเชากับเชาวันใหมทีส่ดใส	นําทานสัมผัสกับความหลากหลายของผูคนและที่

แมน้ําคงคาที่ชาวฮินดูเชื่อวาเป็นสถานที่ศักดิส์ิทธิเ์น่ืองจากเป็นจุดที่ตุมหู	ของพระศิวะตกอยูใตแมน้ําแหงน้ี	ใน
ทางพุทธศาสนาเองเชื่อกันวาเป็นสถานที่ไดนําพระอัฐิของพระพุทธเจามาลอยอังคารที่แมน้ําแหงน้ีดวย
ทานจะไดนัง่เรือเพื่อไปถวายกระทงเป็นพุทธบูชา	ณ	ที่น่ีเองทานจะไดสัมผัสวิถีชีวิตของชาวฮินดูซึ่งจะมา

อาบน้ํา	ดื่มน้ํารวมทั้งทาน้ําที่น่ีจะมีพิธีเผาศพในชวงเชาตรูกอนพระอาทิตยขึน้	จากน้ันนําทานเดินทางกลับ
โรงแรม
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําชมสังเวชนียสถานแหลงที	่๒	สารนาถ	สถานที่แสดงปฐมเทศนา	นมัสการสถูปเจาคันธี	สถานที่

พระพุทธเจาพบปัจจัคคีอีกครั้งหลังจากตรัสรูแลว
นํานมัสการธรรมเมขสถูป	ที่เชื่อกันวาเป็นสถานที่พระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนาหัวขอธรรมจักกัปปวัต

ตนสูตรทําใหพระโกณฑัญญะบรรลุโสดาบันพระพุทธศาสนาจึงมีพระรัตนตรัยครบ	๓	ประการ	แลวนําชม
วิหารมูลคันธกุฏิหลังใหมภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาเลียนแบบคุปตะและจิตรกรรมฝาผนัง
เลาเรื่องพุทธประวัติฝีมือชางชาวญี่ป ุน
แลวนําทานชมพิพิธภัณฑแหงเมืองสารนาถ
ชมหัวเสาพระเจาอโศก	ทําเป็นรูปสิงหบางทานอธิบายวาเป็นสัญลักษณของศากยสิงหพระราชวงศของ

พระพุทธเจา	เสามีฐานบัวควํ่ า	มีบัลลังกสี่เหลี่ยมรอบสลักเป็นรูปธรรมจักรและรูปชาง	มา	สิงหและโค	แลวนําชม
โบราณวัตถุที่ขุดคนพบในบริเวณเมืองสารนาถและเมืองใกลเคียง	อาทิเชน	พระพุทธรูปศิลปะแบบคันธาระ	แบบ
มถุรา	แบบคุปตะ	และ	แบบปาละ	ฯลฯ
แลวนําชมโบราณวัตถุชิ้นเอกของพิพิธภัณฑ	พระพุทธรูปแบบคุปตะปางปฐมเทศนา	ที่คนพบบริเวณใกลๆ

กับ	มูลคันธกุฎี	สถานที่จําพรรษาของพระพุทธเจา	“อน่ึงศิลปะคุปตะไดรับการยกยองวามีความงดงามและ
สมบูรณแบบที่สุดในศิลปะอินเดียทั้งมวลและเมืองสารนาถยังเป็นศูนยกลางของโรงเรียนสกุลชางคุปตะ	ที่อายุ
เกาแกถึง	๑,๔๐๐	ปีมาแลว
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ชวงบาย
นําทานเดินทางกลับไปยังเมืองพุทธคยา

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ทีพ่ัก	Taj	Darbar	Hotel	ระดับ	4	ดาว	หรือ	เทียบเทา,เมืองคยา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



เป็นเสาหินโบราณที่สรางโดยพระเจาอโศกมหาราช	เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
แดพระสัมมาสัมพุทธเจา	และเพื่อระบุสถานที่ตั้งของสถานที่สําคัญทาง
พระพุทธศาสนา

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	หองอาหารของโรงแรม

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
	พักที่	Taj	Darbar	Hotel	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม	พระมหาโพธิเ์จดียอนุสรณสถานแหงการตรัสรูของพระสัมมาสัมพุทธเจา	ภายใน

ประดิษฐานพระพุทธเมตตาพระพุทธรูปที่รอดจากการถูกทําลายจากพระเจาศศางกา	พระพุทธ	รูปองคน้ีเป็น
พระพุทธรูปปางมารวิชัยแบบศิลปะปาละ	เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวพุทธทั่วโลก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
ไดเวลาสมควร	นําทานเดินทางสูสนามบินพุทธคยา
14.45	น.	ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ	ประเทศไทย	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG2328	(มีบริการ

อาหารบนเครื่อง)
21.35	น.	ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพมหานคร	ดวยความสวัสดี

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	หองอาหารของโรงแรม



มีบริการอาหารบนเครื่อง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	ไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของไทยไม
อนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง
2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม

สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,	การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
5.	กรณีทีค่ณะไมครบจํานวน	10	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ

จะแจงใหทานทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง
6.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	14	วัน	ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย15	ทาน

และ/หรือ	ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ	15	ทานในกรณีน้ีบริษทัฯ	ยินดีคืนเงินให
ทั้งหมด	(ยกเวนคาธรรมเนียมวีซาซึ่งไดชําระไวกับทางสถานทูตแลว)	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ	
7.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได	และจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสีย	หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ	เชน	การนัดหยุดงาน,	ภัยธรรมชาติ,	การจลาจลตางๆ	เป็นตน

1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	30	วันกอนการเดินทาง	และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา	10,000	บาท	พรอมกับ
เตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย	ภายใน	2-3	วัน	หลังจากทําการจองแลว	(ใชเวลาขอวีซาไมตํ่ ากวา	7	วันทําการ)
2.	การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษทัฯ	จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา	14	วัน	ทานควรจัดเตรียมคาทัวร

ใหเรียบรอยกอนกําหนด	เน่ืองจากทางบริษทัตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตัว๋เครื่องบิน	มิฉะน้ันจะ
ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	ไป	–	กลับ	ชั้นประหยัด
2.	คาโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา
3.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
4.	คาธรรมเนียมวีซาอินเดีย-วีซาเนปาล
5.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
6.	คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
7.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
8.	คามัคคุเทศกภาษาไทยและเจาหนาที่ดูแลตลอดการเดินทาง
9.	คาประกันภัยอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด	ทานละไมเกิน	1,000,000	บาทและ

วงเงินประกันสุขภาพสูงสุด	ทานละไมเกิน	200,000

1.	กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด	30กิโลกรัมตอทาน	สวนเกินลูกคาจายเอง
2.	คาทําหนังสือเดินทาง
3.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ	เชน	คาเครื่องดื่ม,	คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,	คาโทรศัพท,	คาซักรีด
4.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
5.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
6.	ไมรวมทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ
7.	ทิปหัวหนาทัวรแลวแตความสมัครใจ
8.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องวีซา



**การอนุมัติวีซาเป็นอภิสิทธิข์องทางสถานทูตทางบริษทัไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น	ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตัวกลาง
และคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน	เงินคาสมัครยื่นวีซา	ทางสถานทูตเป็นผูเก็บหากผลวีซา
ออกมาวาทานไมผานทางสถานทูตจะไมคืนเงินคาวีซาและคาบริการจากตัวแทนยื่นไมวากรณีใดๆ
ก็ตาม	และทางสถานทูตมีสิทธิท์ีจ่ะไมตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซาในทุกกรณี
**	กรณีที่ทานวีซาผานแตกรุปออกเดินทางไมได	เน่ืองจากผูเดินทางทานอื่นในกลุมโดนปฏิเสธวีซาทางบริษทัขอ

สงวนสิทธิใ์นการไมคืนเงินคาวีซาและคาบริการจากตัวแทนอื่นใหกับทานเน่ืองจากเป็นคาใชจายที่เกิดขึน้โดยทาง
สถานทูตเป็นผูเรียกเก็บ	และทานสามารถนําวีซาไปใชเดินทางได	หากวีซายังไมหมดอายุ
พาสปอรตจะตองมีอายุกอนการเดินทางไมนอยกวา	6	เดือนในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองที่ประเทศไทย,

ประเทศอินเดีย	ปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธไมคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ	ทิ้ง
สิ้น

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซาประเทศอินเดียและวีซาประเทศเนปาลสําหรับ-คนไทย	
ตั้งแตวันที่	12	พฤษภาคม	2557	เป็นตนไป	ลูกคาตองแสกนลายน้ิวมือ	
1.	หนังสือเดินทาง	(Passport)	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2	หนา	อายุใชงาน

เหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง	*กรุณาถอดปก	Passport	กอนสงเอกสารบริษทัจะไมรับผิดชอบ
ในกรณีสูญหาย*

2.	รูปถาย	รูปถายสีหนาตรงขนาด	2x2น้ิว	พื้นหลังสีขาวเทาน้ัน	จํานวน	4ใบเป็นรูปที่ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน
รูป	(หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ,ไมใสขุดขาราชการหรือเครื่องแบบใดๆ	ไมเป็นรูปสติก๊เกอรรวมถึงหามใชรูปที่
ถายเองและปริ้นทเอง)
3.	สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน	2	ชุด	ถาเป็นเด็กอายุตํ่ ากวา	15	ปี	ใชสําเนาสูติบัตรและบัตรประชาชน
4.	สําเนาทะเบียนบาน	**เอกสารทีเ่ป็นสําเนากรุณาเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกใบดวย**

5.	ตัง้แตวันที	่12	พฤษภาคม	2557	เป็นตนไป	ลูกคาตองแสกนลายน้ิวมือดวยตัวเอง	ณ	สถานทีข่อวีซา
อินเดีย	IVS	Global	Pvt.	Ltd.	ชัน้	22	อาคาร	253	อโศก	ซ.สุขุมวิท	21	ถ.สุขุมวิท	กทม.	(อยูตรงขามกับอาคาร
โรงพยาบาลจักษุรัตนิน)

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซาประเทศอินเดียและวีซาประเทศเนปาลสําหรับ-ตางชาติ	
ตั้งแตวันที่	12	พฤษภาคม	2557	เป็นตนไป	ลูกคาตองแสกนลายน้ิวมือ	

1.	หนังสือเดินทาง	(Passport)	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2	หนา	อายุใชงาน
เหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง	*กรุณาถอดปก	Passport	กอนสงเอกสารบริษทัจะไมรับผิดชอบ
ในกรณีสูญหาย*

2.	รูปถาย	รูปถายสีหนาตรงขนาด	2x2น้ิว	พื้นหลังสีขาวเทาน้ัน	จํานวน	4ใบเป็นรูปที่ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน
รูป	(หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ,ไมใสขุดขาราชการหรือเครื่องแบบใดๆ	ไมเป็นรูปสติก๊เกอรรวมถึงหามใชรูปที่
ถายเองและปริ้นทเอง)
3.	สําหรับชาวตางชาติตองยื่น	Work	Permit	ตัวจริงพรอมสําเนาและรายละเอียดที่อยูในถิ่นพํานักเดิมรวมถึงชื่อ

บิดา-มารดา
4.	หลักฐานการเงินยอนหลังอยางนอย	3	เดือน	เชน	สมุดบัญชีเงินฝาก,	หนังสือรับรองจากธนาคาร
5.	จดหมายรับรองการทํางาน	(ภาษาอังกฤษ)	และอนุญาตใหลาหยุดโดยระบุตําแหนง	เงินเดือน	อายุการทํางาน

และวันลาหยุดงาน
-	กรณีที่ลูกคาถือหนังสือเดินทางสัญชาติอเมริกาหรือพาสปอรตตางชาติใชเวลาอยางนอย	10	วันทําการไมนับรวมวัน
หยุด	เสาร	–	อาทิตย	**	เอกสารทีเ่ป็นสําเนากรุณาเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกใบดวย	**

6.	ตัง้แตวันที	่12	พฤษภาคม	2557	เป็นตนไป	ลูกคาตองแสกนลายน้ิวมือดวยตัวเอง	ณ	สถานทีข่อวีซา
อินเดีย	IVS	Global	Pvt.	Ltd.	ชัน้	22	อาคาร	253	อโศก	ซ.สุขุมวิท	21	ถ.สุขุมวิท	กทม.	(อยูตรงขามกับอาคาร
โรงพยาบาลจักษุรัตนิน)

*สําหรับประเทศอินเดียหากเคยมีการเดินทางจําเป็นตองแจงเลขทีว่ีซาครัง้สุดทายทีย่ื่นและวันทีอ่อก
วีซา

**ราคาน้ีสงวนสิทธิเ์ฉพาะลูกคาชาวไทยเทานัน้
-	พาสปอรตตางชาติเก็บเพิ่ม	1,760	บาท	ตอ	ทาน
-	พาสปอรตอเมริกาเก็บเพิ่ม	2,760	บาท	ตอ	ทาน	**

ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน
ทางบริษทัฯ	จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับภาวะอากาศ	และ

เหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผู



รวมเดินทางเป็นสําคัญ

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน	
1.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง
2.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม

ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย
3.	น่ังที่	Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกํา

หนด	เชน	ตองเป็นผูที่มีรางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา	เชน	สามารถ
เปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูที่มีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย	และอํานาจใน
การใหทีน่ัง่	Long	leg	ขึน้อยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน	ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single),หองคู

(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบาง
โรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	แตอาจจะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับเสริม

การเดินทางเป็นครอบครัว
หากทานเดินทางเป็นครอบครัวใหญ	หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัวที่ตองไดรับการดูแลเป็นพิเศษ

(Wheelchair),	เด็ก,	และผูสูงอายุ	มีโรคประจําตัว	ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4-5	ชั่วโมง
ติดตอกันทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ
หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

ขอความซึง่ถือเป็นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทาง
ทางบริษทัฯ	เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา	และการเดินทางที่มีความชํานาญ	โดยจัดหาโรงแรมที่พัก	อาหาร

ยานพาหนะ	และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา	ดูงาน	เพื่อความสะดวกสบาย	และเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เดินทาง	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก	ยานพาหนะ,
อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,	โจรกรรม,	วินาศกรรม,	อัคคีภัย,	การผละงาน,	การจลาจล,	สงคราม
การเมือง,	การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ,	การนัดหยุดงาน,	ความลาชาของเที่ยวบิน,	สาย
การเดินเรือ,	รถไฟ,	พาหนะทองถิ่น,	ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล	และ	/	หรือ	สวนงานที่เกี่ยวของกับ
สถานเอกอัครราชทูต	รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย	(โดยไมจําตองแสดงเหตุผล	เน่ืองจากเป็น
สิทธิพิเศษทางการทูต)	ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน	หรือ
ตางประเทศ	แตทางบริษทัฯ	มีความคุมครอง	และประกันอุบัติเหตุ	ตามเงื่อนไขที่บริษทัฯ	ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวม
เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย	และ/หรือ	ตางประเทศ	มิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศ	เน่ืองมาจากความประพฤติ	พฤติกรรมของผูเดินทาง	ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง	รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย	บริษทัฯ	จะไมคืนคาใชจายใดๆ	ราย
ละเอียดดานการเดินทาง	อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเป็น	หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง	โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา	ทัง้น้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว	บริษทั	จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความ
ปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ	ซึง่รวมเดินทางเป็นสําคัญ

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	วัน	เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด
4.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย		และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาใหเมื่อผลวีซาผานแลวมีการ

ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด
5.	ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ

6.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ
เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(15ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผู
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน

7.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯ	จะทําการ
เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คา
ธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋	และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ	ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได



8.	กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานฑูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือ
มัดจํามาแลว	ทางบริษทัฯ	คืนคาทัวรหรือมัดจําให	แตทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาบริการยื่นวีซา,คาวีซา	และ
คาใชจายบางสวนที่เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป	(อาทิ	กรณีออกตัว๋เครื่องบินไปแลว	หรือไดชําระคาบริการในสวนของทาง
เมืองนอก	เชน	โรงแรม	ตัว๋รถไฟ	ฯลฯ	ไปแลว)	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับ
ทานเป็นกรณีไป

9.	กรณีวีซาผานแลวแจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวร
ทัง้หมด

10.	กรณีวีซาผานแลว	แตกรุปออกเดินทางไมได	เน่ืองจากผูเดินทางทานอื่นในกลุมโดนปฏิเสธวีซา	หรือไมวา
ดวยสาเหตุใดๆก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็นกรณีไป
11.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองไดเน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุผล

ใดๆ	ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


