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สักการะ 4 สังเวชนียสถาน 8วนั 6คืน 
เส้นทางแสวงบุญ สักคร้ังหน่ึงในชีวติทีต้่องไป 

 

 
 
 
 

ณ. สาธรณรัฐอนิเดยี และสหพนัธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล 
ทั้งส่ีต ำบลไดแ้ก่ ลุมพินีวนั สถำนท่ีประสูติ ต ำบลพุทธคยำ สถำนท่ีตรัสรู้ ต ำบลสำรนำถ สถำนท่ีแสดงปฐมเทศนำ และต ำบลกุสิ
นำรำ สถำนท่ีปรินิพพำน 
- กรำบสักกำระตน้พระศรีมหำโพธ์ิ สถำนท่ีตรัสรู้ของพระสัมมำสัมพุทธเจำ้ และศุนยร์วมจิตใจของชำวพุทธทัว่โลก 
- กรำบสักกำระพระคนัธกุฎิบนเขำคิชกูฎ เมืองรำชคฤห์ 
- ชมมหำวทิยำลยัสงฆแ์ห่งแรกของโลก “มหำวทิยำลยันำลนัทำ” ท่ีเคยโด่งดงัท่ีสุดในอดีต 
- ชม “วดัเวฬุวนั” วดัแห่งแรกในพุทธศำสนำ และสถำนท่ีเกิด “วดัมำฆะบูชำ” ณ กรุงรำชคฤห์ 
- กรำบสักกำระสถำนท่ีพุทธองคท์รงแสดงธมัมะจกักปัปะวตัตะนะสูตร พระธรรมเทศนำกณัฑแ์รก ณ บริเวณป่ำอิสิปตน

มฤคทำยวนั ต ำบลสำรนำถ 
- ชม “เมืองพำรำณสี” นครศกัด์ิสิทธ์ของชำวฮินดูอำยกุวำ่ 4,000 ปี ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ำคงคำ 
- ชม “วดัเชตวนัมหำวิหำร” สถำนท่ีประทบัส ำคญัและนำนท่ีสุดของพระพุทธเจำ้ (19 พรรษำ) ณ เมืองสำวตัถี 
- กรำบสักกำระสถำนท่ีดบัขนัธปรินิพพำน และถวำยพระเพลิงพุทธสรีระของพระสัมมำสัมพุทธเจำ้ ณ สำลวโนทยำน 

เมืองกุสินำรำ 
- กรำบสักกำระสถำนท่ีประสูติขององคส์มเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจำ้ ณ วหิำรมหำมำยำเทว ีเมืองลุมพินี สหพนัธ์สำธรณ

รัฐประชำธิปไตยเนปำล 
 

พเิศษ!!! ผ้าห่มพระพุทธเมตตาและพระปางปรินิพพาน ให้คณะได้ทาบุญร่วมกนั 

 

บนิสบายๆ ไม่เหน่ือย..เข้าทางพุทธคยา กลบั..ทางลคัเนาว์ 
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วนัแรกของการเดินทาง 
กรุงเทพฯ – เมืองพุทธคยา – ต าบลพุทธคยา (สาธารณรัอินเดีย) 

 
09.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ เคำน์เตอร์เช็คอินของสำยกำรบิน ไทยสมายล์ (WE) อำคำรผูโ้ยสำรขำออกชั้น 

4 ประตูทำงเขำ้หมำยเลข 2 เคำน์เตอร์ C16-C18 
12.20 น. ออกเดินทำงไปเมืองคยำ สำธำรณรัฐอินเดีย โดยเทีย่วบิน WE327 (ใชเ้วลำเดินทำง 3 ชัว่โมง 15 นำที) บริกำรอำหำร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน 
14.00 น. ถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเมืองคยำ (เวลำทอ้งถ่ินของสำธำรณรัฐอินเดีย ชำ้กวำ่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง 30 นำที) 
 หลงัผำ่นพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมือง รับสมภำระจำกสำยพำน และผำ่นพิธีกำรศุลกำกร เดินออกมำเจำ้หนำ้ท่ีรอรับ 

ออกเดินทำงโดยรถโคช้ปรับอำกำศไปยงัโรงแรมท่ีพกั 
17.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ องค์พระมหาเจดีย์พุทธคยา และต้นพระศรีมหาโพธ์ิ พร้อมฟังกำรบรรยำยถึงควำมส ำคญัของ

สถำนท่ีต่ำงๆ ของพุทธสถำนท่ีส ำคญัโดยรอบจำกพระวทิยำกร (สถานทีไ่ม่อนุญาตให้น าโทรศัพท์มือถือและอุปรณ์
ส่ือสารทุกชนิด รวมถึงแทบเลต็ และไอแพค เข้าภายในบริเวณองค์มหาเจดีย์พุทธคยา และต้นพระศรีมหาโพธ์ิ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำธรรมเนียมน ำกลอ้งถ่ำยรูปเขำ้บริเวณองคเ์จดียพ์ุทธคยำ 
กลอ้งถ่ำนรูปธรรมดำ 100 รูปี 
กลอ้งวดีีโอ  300 รูปี 

จำกนั้น น ำคณะกรำบนมสักำรพระพุทธเมตตำซ่ึงประดิษฐำนภำยในพระมหำเจดีย ์ และกรำบบริเวณพระแท่นวชัรอำสน์
ประดิษฐำนใตต้น้พระศรีมหำโพธ์ิ พระวทิยำกรน ำคณะจำริกบุญสวดมนตท์ ำวตัรเยน็ และสวดมนตบู์ชำสังเวชนีย
สถำน ไดเ้วลำพอสมควรน ำคณะเดินทำงกลบัโรงแรมท่ีพกั 

19.30 น. บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม จำกนั้นเชิญท่ำนพกัผอ่นตำมอธัยำศยั 
พกัที่  SIDDHARTHA INTERNATIONAL หรือเทยีบเท่า 
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วนัทีส่องของการเดินทาง 
พุทธคยา – เมืองราชคฤห์ – นมัสการหลวงพ่อด า – มหาวิทยาลยันาลนัทา – พุทธคยา 

 
06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
07.00 น. น ำคณะออกเดินทำงไมเมืองรำชคฤห์ (ใชเ้วลำเดินทำง 2 ชัว่โมง / ระยะทำง 70 กิโลเมตร) 
09.00 น. เดินทำงถึงเมืองรำชคฤห์ น ำทำนเดินทำงสู่ เขาคิชกูฎ เพื่อกรำบสักกำระพระคนัธกุฎิของพระพุทธเจำ้ เป็นกำรเดิน

ข้ึนท่ีสูงโดยมีขั้นบนัไดท่ีลำดชนัไม่มำกนกั เดินสบำยๆ ระยะทำงโดยประมำณ 750 เมตร ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 
40 นำที (หำกท่ำนท่ีไม่ตอ้งกำรเดิน มีเสล่ียงบริกำรหำมโดยชำวพื้นเมือง มีค่ำบริกำรท่ำนละ 1,600 รูปี) ในสมยั
พุทธกำลพระเจำ้พิมพิสำรกษตัริยแ์ห่งกรุงรำชคฤห์ เมืองหลวงแห่งแควน้มคธไดใ้ชท้ำงเดินสำยน้ีเสด็จฯ ข้ึนไป
กรำบนมสักำรพระพุทธเจำ้เช่นกนั ระหวำ่งทำงข้ึนยอดเขำคิชกูฎ แวะกรำบสักกำระถ ้ำสุกรขำตำ สถำนท่ีซ่ึงพระสำ
รีบุตรบรรลุเป็นพระอรหนัต์ ชมกุฏิพระอำนนท ์ ถ ้ำโมคคลัลำนะ และสถำนท่ีซ่ึงพระเทวทตักล้ิงหินหล่นใส่
พระพุทธเจำ้ จนพระบำทหอ้พระโลหิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.30 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารโรงแรม  
12.30 น. ออกเดินทำงสู่ วดัเวฬุวนั ซ่ึงเป็นวดัแห่งแรกในพระพุทธศำสนำ ท่ีพระเจำ้พิมพิสำรพระรำชทำนพระอุทยำนสวน

ป่ำไผ ่ และทรงสร้ำงวดัเวฬุวนั ถวำยเป็นพุทธบูชำแด่พระพุทธเจำ้ และเป็นสถำนท่ีท่ีพระอริยสงฆส์ำวกจ ำนวน 
1,250 รูป ซ่ึงลว้นเป็น เอหิภิกขอุุปสัมปทำคือ พระพุทธเจำ้ทรงใหก้ำรอุปสมบทดว้ยพระองคเ์อง ไดม้ำประชุมพร้อม
กนัโดยมิไดน้ดัหมำยท ำใหเ้กิด “วนัมำฆะบูชำ” ข้ึน 

จำกนั้น เดินทำงสู่ เมืองนาลันทา นมสักำรพระพุทธรูปแกะสลกัดว้ยหินแกรนิต “หลวงพ่อด ำ” ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปท่ีรอดพน้
จำกกำรถูกเผำท ำลำยของพวกอิสลำมในพุทธศตวรรษท่ี 18 เม่ือคร้ังท่ีกำรกวำดลำ้งท ำลำย พระพุทธศำสนำ กำรฆ่ำ
พระสงฆ ์ และเผำท ำลำยมหำวทิยำลยัลนัทำ ซ่ึงเป็นมหำวทิยำลยัสงฆแ์ห่งแรกของโลก เล่ำกนัวำ่มีคนพยำยำมจะ
เคล่ือนยำ้ยหลวงพอ่ด ำไปประดิษฐำนท่ีอ่ืนใหดู้เหมำะสมสง่ำงำม แต่ก็ไม่สำมำรถเคล่ือนยำ้ยได ้จนละควำมพยำยำม
ในท่ีสุด “นำลนัทำคำม” บำ้นเกิดของพระสำลีบุตร อคัรสำวกฝ่ำยขวำซ่ึงต่อมำไดเ้ป็นสถำนท่ีสร้ำงมหำวทิยำลยันำ
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ลนัทำ ในอดีต พระถงัซ ำจัง๋ (หลวงจีนหยวนฉำง) ไดเ้คยจำริกมำในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 11 และไดศึ้กษำพระธรรม 
ตลอดจนเคยเป็นอธิกำรบดีของมหำวทิยำลยัแห่งน้ี ในทำงพุทธศำสนำเคยเป็นมหำวิทยำลยัท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัท่ีสุด
ในโลก เมือประมำณ 1,500 ปีท่ีแลว้ และเคยมรพระภิกษุจ ำพรรษำกวำ่ 10,000 รูป ศึกษำธรรม ณ สถำนท่ีแห่งน้ี   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ค่ำธรรมเนียมกลอ้งถ่ำยรูป 
กลอ้งถ่ำยรูปธรรมดำ  ไม่เสีย 
กลอ้ง วดีีโอ  25 รูปี 

 
16.00 น. น ำคณะออกเดินทำงสู่ โรงแรมท่ีพกั ระหวำ่งทำงขบัรถผำ่นชม เรือนคุมขงัพระเจำ้พิมพิสำร แห่งแควน้มคธ ปัจจุบนั

ทำงกำรก่อกอ้นหินสูงเป็นขอบกั้นประมำณ 1 เมตร และบริเวณกวำ้งยำวประมำณ 8x10 เมตร โดยมีป่ำละเมำะลอ้ม
ลอบไว ้ตรงกลำงมีหอ้งส่ีเหล่ียมเล็กๆ หำกยนืท่ีซำกก ำแพงหินเรียงซอ้นหนำ ประมำณ 6 ฟุต จะมองเห็นทำงข้ึนยอด
เขำคิชกูฏไดช้ดัเจน ซ่ึงสถำนท่ีแห่งน้ี พระเจำ้พิมพิสำรถูกพระเจำ้อชำตศตัรูผูเ้ป็นโอรสท ำปิตุฆำตโดยกำรกกับริเวณ
ใหอ้ดอำหำรและจ ำกดัท่ีใหเ้ล็กลง (ขงัเด่ียว) จนส้ินพระชนม ์

19.30 บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม / พกัผ่อนตามอธัยาศัย 
พกัที่ SIDDHARTHA INTERNATIONAL หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ามของการเดินทาง 
พุทธคยา – เมืองพาราณสี 

 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.00 น. น ำคณะเดินทำงไปยงับริเวณ ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ และองค์พระมหาเจดีย์พุทธคยาอนัเป็นสถำนท่ีตรัสรู้ขององค์

พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ พระวทิยำกรน ำผูจ้ำริกบุญกรำบลำ สังเวชนียสถำนใตต้น้พระศรีมหำโพธ์ิ และพระมหำเจดีย์
พุทธคยำ เพื่อเดินทำงจำริกไปยงัสังเวชนียสถำนอีก 3 แห่งต่อไป 
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09.00 น. ชมบริเวณท่ีสันนิษฐำนวำ่เคยเป็นบ้านนางสุชาดา ธิดำของคฤหบดี แห่งต ำบลอุรุเวสำเสนำนิคมผูถ้วำยขำ้วธุปำยำส
อนัประณีต แด่พระบรมศำสดำก่อนกำรตรัสรู้ ชม ริมฝ่ังแม่น ้ำเนรัญชรำ ท่ีพระบรมศำสนำทรงอธิษฐำนลอยถำด
ทองค ำท่ีนำงสุชำดำถวำยพร้อมขำ้วมธุปำยำส 

 
 
 
 
 
 
 
 
09.30 น. ชม วดัไทยพุทธคยำ และร่วมทอดผำ้ป่ำสำมคัคีตำมก ำลงัศรัทธำ (วดัท่ี 1) 
11.00 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารโรงแรม จำกนั้นเช็คเอำน์ออกจำกโรงแรม 
จำกนั้น น ำคณะเดินทำงสู่ เมืองพำรำณสี (ใชเ้วลำเดินทำงโดยประมำณ 6 ชัว่โมง / ระยะทำง 252 กิโลเมตร) 
19.00 น. บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
พกัที่ THE AMAYA / หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง 
เมืองพาราณสี – เมืองกุสินารา 

 
04.30 น. Morning Call ปลุกทุกท่านต่ืน 
05.00 น.  น ำคณะเดินทำงไปยงั ริมแม่น ้ำคงคำ เพื่อชมวถีิชีวิตริมฝ่ังแม่น ้ำและล่องเรือในแม่น ้ำคงคำซ่ึงชำวฮินดู เช่ือวำ่เป็น

แม่น ้ำศกัด์ิสิทธ์ิเพรำะไหลมำจำกภูเขำไกรลำศ (Mt.Kailash) บนสรวงสวรรค ์(ตำมสภำพภูมิศำสตร์ แม่น ้ำน้ีไหลมำ
จำกเทือกเขำหิมำลยั ท่ีรำบสูงทิเบต) ชมพิธีกำรอำบน ้ำลำ้งบำปของชำวฮินดูริมฝ่ังแม่น ้ำคงคำ และพิธีกำรเผำศพ ซ่ึง
มีมำนำนกวำ่ 4,000 ปี โดยกองไฟท่ีเผำศพไม่เคยดบัมอด 
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07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
08.00 น. ออกเดินทำงสู่ สารนาถ เพื่อกรำบสักกำระธรรมเมกขสถูป สังเวชนียสถำนแห่งท่ี 2 สถำนท่ีซ่ึงพระพุทธเจำ้ทรง

แสดงปฐมเทศนำ โปรดเหล่ำปัญจวคัคีย ์ท่ีป่ำอิสอปตนมฤคทำยวนั ต ำบลสำรนำถ พระวทิยำกรน ำคณะผูจ้ำริกบุญ 
สวดมนตบ์ทธมัมะจกักปัปะวตัตะนะสูตร ชมพระมูลคนัธกุฏิของพระพุทธเจำ้ เสำศิลำจำรึกของพระเจำ้อโศก ชม
กลุ่มซำกกฏิุกวำ่ 100 หลงั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำธรรมเนียมกลอ้งถ่ำยรูป 
กลอ้งถ่ำยรูปธรรมดำ  ไม่เสีย 
กลอ้ง วดีีโอ  25 รูปี 

11.00 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารโรงแรม / จำกนั้นเช็คเอำน์ออกจำกโรงแรม 
12.00 น. น ำคณะเดินทำงสู่ เมืองกุสินำรำ (ใชเ้วลำเดินทำงโดยประมำณ 7 ชัว่โมง / ระยะทำงประมำณ 268 กิโลเมตร) 
19.00 น. ถึง เมืองกุสินำรำ น ำคณะเขำ้โรงแรมท่ีพกั 
จากน้ัน บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม / พกัผอ่นตำมอธัยำศยั 
พกัท่ี METTEYA RESIDENCY / หรือเทียบเท่ำ 
 

วนัที่ห้าของการเดินทาง 
เมืองกุสินนรา – ลุมพนีิ – (ประเทศเนปาล) 

 
06.00 น. บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 
07.00 น. น ำคณะนมสักำรสถำนท่ีปรินิพพำน ณ สำลวโนทยำน ชมปรินิพพำนวิหำรและปรินิพพำนสถูป จำกนั้นนมสักำร

สถำนท่ีถวำยพระเพลิงพระพุทธสรีระ ณ มกุฎพนัธเจดีย ์เม่ือท่ำนมำยงัสถำนท่ีแห่งน้ีแลว้จะรู้สึกสลดใจในกำรจำก
ไปของพุทธบิดำแห่งชำวพุทธ 
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10.00 น. เยีย่มชมสถำนพยำบำลกสิุนำรำคลินิกส ำหรับร่ำงกำยและจิตใจ (Kusinara Clinic for Body and Mind) และร่วม

ทอดผำ้ป่ำสำมคัคีท่ีวดัไทยกุสินำรำเฉลิมรำชตต์ำมก ำลงัศรัทธำ (วดัท่ี2)  
11.30 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารโรงแรม / จำกนั้นเช็คเอำน์ออกจำกโรงแรม 
12.30 น. น ำคณะเดินทำงสู่ เมืองลุมพินี (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 4 ชัว่โมง / ระยะทำง 142 กิโลเมตร) ระหวำ่งทำงผำ่นด่ำน

ตรวจหนงัสือเดินทำงท่ีชำยแดนประเทศอินเดียและเนปำล  
19.00 น. บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม / จำกนั้นใหท้่ำนพกัผอ่นตำมอธัยำศยั 
พกัท่ี RED SUN RESORT / หรือเท่ียบเท่ำ 
 

วนัที่หกของการเดินทาง 
ต าบลลุมพนีิ – เมืองสาวตัถี (ประเทศอนิเดีย) 

 
06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
07.00 น. น ำคณะกรำบสักกำระ สถำนท่ีประสูติขององคส์มเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจำ้ ท่ีวหิำรมหำมำยำเทว ีและเสำพระเจำ้

อโศก ท่ีมีขนำดควำมสูง 22 ฟุต 4 น้ิว มีขอ้ควำมอยำ่งสมบูรณ์เขียนดว้ยภำษำพรหมวำ่เป็นสถำนท่ีประสูติขององค์
สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจำ้ และพระเจำ้อโศกเสด็จมำบูชำในปีท่ี 20 แห่งรัชกำลของพระองค ์ 

 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:booking@travelwizus.com
http://www.travelwizus.com/


 

 

บรษัิท แทรเวล วซิ อสั (ประเทศไทย) จ ำกดั 10/119 อำคำรเทรนดี ้ชัน้10, 1004H, ซ.สขุมุวทิ13 (แสงจันทร)์, คลองเตยเหนอื, กรงุเทพฯ 10110      

โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที ่11/09342 

 

ค่ำธรรมเนียมกลอ้งถ่ำยรูป 
กลอ้งถ่ำยรูปธรรมดำ  ไม่เสีย 
กลอ้ง วดีีโอ   10USD หรือ 500 รูปี 

10.00 น. น ำคณะเดินทำงสู่ วดัไทยลุมพินี ร่วมทอดผำ้ป่ำสำมคัคีตำมก ำลงัศรัทธำ (วดัท่ี 3) 
11.00 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารโรงแรม / จำกนั้นเช็คเอำน์ออกจำกโรงแรม 
12.00 น. น ำคณะเดินทำงสู่ เมืองสำวตัถี (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 5 ชัว่โมง / ระยะทำงประมำณ 188 กิโลเมตร) 
19.00 น. บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม / พกัผอ่นตำมอธัยำศยั 
พกัที่ SRAVASTI RESIDENCY / หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง 
เมืองสาวตัถี – เมืองลคัเนาว์ 

 
06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.00 น. น ำคณะชม วดัเชตะวนัมหาวหิาร ซ่ึงเคยเป็นท่ีประทบัส ำคญัและนำนท่ีสุดแห่งหน่ึงของพระพุทธเจำ้ (19 พรรษำ) 

ตั้งอยูน่อกกรุงสำวตัถีใกล้ประตูเมืองทำงทิศใต ้พระวทิยำกรน ำคณะ สวดมนตท่ี์พระคนัธกุฏิของพระพุทธเจำ้ 
จำกนั้นชมพระกุฏิของพระรำหุล พระมหำกสัสปะเถระ พระสีวลีและ พระสำรีบุตร ตำมล ำดบั 

 ผำ่นชมสถูปยมกปำฏิหำริย ์สถูปใหญ่ท่ีเหลือเป็นเพียงเนินดินดูสูงกวำ่ท่ีใดๆในเมืองสำวตัถี อยูร่ะหวำ่งเมืองพำลมั
ปุระกบัเมืองสำวติัถี นบัจำกพระเชตะวนัมหำวหิำรเป็นระยะรำว 2.5 กิโลเมตร ชำวบำ้นเรียกวำ่สวนมะม่วง
ของคณัฑกะ สันนิษฐำนวำ่สถำนท่ีน้ีคือท่ีซ่ึงพระบรมศำสดำทรงแสดงยมกปำฎิหำริย ์

จำกนั้น ชม บำ้นท่ำนอนำถบิณฑิกเศรษฐีมหำอุบำสกผูส้ร้ำงวดัเชตะวนัมหำวหิำรถวำยแด่องคพ์ระสัมมำสัมพุทธเจำ้ และ
องคุลีมำลสถูป สันนิษฐำนวำ่เคยเป็นเจำ้บำ้นของท่ำนอหิงสกะ (พระองคุลีมำล) ผำ่นบริเวณท่ีสันนิษฐำนวำ่เป็นท่ี
ซ่ึงธรณีสูบพระเทวทตัในบั้นปลำยชีวติคร้ังท่ีเดินทำงมำเพื่อจะเขำ้เฝ้ำพระพุทธองค ์ดำ้นตะวนัออกเฉียงใตจ้ำกำวดั
ศรีลงักำ มีบ่อน ้ำโบรำญ กล่ำวกนัวำ่คืออนุสรณ์ของนำงจิญจมำณวกิำท่ีถูกธรณีสูบคร้ังท่ีท ำบำปจนแผน่ดินไม่อำจ
รับไวไ้ด ้ดอ้งแอกทำวออก 

11.30 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารโรงแรม / จำกนั้นเช็คเอำ้ทพ์ร้อมสัมภำระ 
13.00 น. ออกเดินทำงสู่ลคัเนำว ์(ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 5 ชัว่โมง / ระยะทำงประมำณ 180 กม.) 
18.00 น. เดินทำงถึงเมืองลคัเนำว ์บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
21.30 น. น ำคณะเดินทำงสู่ สนำมบินเมืองลคัเนำวเ์พื่อเดินทำงกลบัสู่ ประเทศไทย 
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วนัท่ีแปดของกำรเดินทำง 
เมืองลคัเนำว ์– กรุงเทพฯ 

 
01.05 น. เหิรฟ้ำสู่ ประเทศไทย โดยเท่ียวบิน WE334 
06.15 น. ถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิโดยสวสดิภำพ... 
 
 

   T  H  A  N  K  ♡  Y  O  U 
 
 

 

หมำยเหตุ : *** คณะผูเ้ดินทำงจ ำนวน 20 ท่ำนข้ึนไป สำมำรถออกเดินทำงได ้ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทำงไม่ถึง 20 ท่ำน ทำงบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิกำรไม่เดินทำงโดยจะแจง้ใหท้่ำนทรำบล่วงหนำ้ ***  

 
หมำยเหตุ สถำนท่ีศกัด์ิสิทธ์ิแต่ละท่ีนั้น ไม่อนุญาต ใหน้ ำ โทรศัพท์มือถือ, กล้องถ่ายรูป, กล้องถ่ายวดีีโอ เขำ้ในบริเวณศำสน

สถำน แต่บำงสถำนท่ีอนุญำตใหน้ ำกลอ้งถ่ำยรูปติดตวัเขำ้ไปดว้ยไดห้ำกตอ้งกำร โดยจะตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยเพิ่ม
ส ำหรับน ำถ่ำยรูปเขำ้ไปดว้ย (ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ร่วมในรายการทวัร์) 

 

อตัราค่าบริการรวม 
 

 ตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันำจร(ชั้นประหยดั) ไป –กลบั พร้อมกรุ๊ป กรณีอยูต่่อมีค่ำใชจ่้ำยในกำรเปล่ียนแปลงตัว๋ (ตัว๋เด่ียวรำคำ
ข้ึนอยูก่บัวนัท่ีเดินทำง 

 โรงแรมท่ีพกัตำมรำยกำรท่ีระบุ 6 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน  

อตัราค่าบริการ  

ก าหนดการเดนิทาง ขนาดกรุ๊ป ผู้ใหญ่ พกัเดีย่ว บิน 

13-20 ต.ค./17-24 พ.ย./8-15 ธ.ค. 2019 20  50,900 - WE 

mailto:booking@travelwizus.com
http://www.travelwizus.com/


 

 

บรษัิท แทรเวล วซิ อสั (ประเทศไทย) จ ำกดั 10/119 อำคำรเทรนดี ้ชัน้10, 1004H, ซ.สขุมุวทิ13 (แสงจันทร)์, คลองเตยเหนอื, กรงุเทพฯ 10110      

โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที ่11/09342 

 

 ค่าวซ่ีาเข้าประเทศอนิเดียแบบ E-VISA 2,800 บาท ** กรณีผูเ้ดินทำง ไดเ้ดินทำงเขำ้ประเทศอินเดีย ภำยใน 1 ปีเกิน 
2 คร้ังรบกวนแจง้เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยขำยดว้ยนะคะ** 

 อำหำรตำมรำยกำรระบุในรำยกำร (สงวนสิทธิในกำรสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนู มีอำหำรไทยเสริมเป็นบำงม้ือ)  
 ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีตำมรำยกำรระบุในรำยกำร (ยกเวน้ค่ำอุปกรณ์ส่ือสำร กลอ้งถ่ำยรูป วดีีโอ ท่ีตอ้งมีค่ำใช่จ่ำยเพิ่ม) 
 ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดไดท้่ำนละ 1 ใบ) กระเป๋ำถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ำรถโคช้ หรือ รถขนำดเล็ก รับ-ส่งสถำนท่ีท่องเท่ียวตำมรำยกำรระบุ 
 ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน1,000,000 บำท (เป็นไปเง่ือนไขตำมกรมธรรม)์  
 ภำษีน ้ำมนัและภำษีตัว๋ทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหำกสำยกำรบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทำง) 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 

 ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3%และภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% 
 ค่ำท ำหนงัสือเดินทำงไทย และค่ำธรรมเนียมส ำหรับผูถื้อพำสปอร์ตต่ำงชำติ 
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตวั อำทิ อำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสำร,อินเตอร์เน็ต,มินิบำร์,ซักรีดท่ีไม่ไดร้ะบุไว้

ในรำยกำร 
 ค่ำใช้จ่ำยอนัเกิดจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน,อุบติัภยัทำงธรรมชำติ,กำรประทว้ง,กำรจลำจล,กำรนดัหยุดงำน,กำรถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเขำ้เมืองจำกเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมืองและเจำ้หนำ้ท่ีกรมแรงงำนทั้งท่ีเมืองไทยและต่ำงประเทศซ่ึง
อยูน่อกเหนือควำมควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น, คนขบัรถ, ผู้ช่วยคนขบัรถ 1000 บาท/ทริป/ลูกทวัร์1ท่าน (ตามระเบียบธรรมเนียม) 
 ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร์ตำมสินน ้ำใจของทุกท่ำนค่ะ (ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถ่ินตำมควำมพอใจไม่บงัคบัทิปค่ะ) 

 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทวัร์ : 

 กรุณำจองทวัร์ล่วงหนำ้ ก่อนกำรเดินทำง พร้อมช าระมัดจ า 15,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช ำระทนัทีก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ย
กวำ่ 15 วนั มิฉะนั้นถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกำลกรุณำช ำระก่อนเดินทำง 21 วนั) 

กรณยีกเลกิ : 

 ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนกำรเดินทำง 30 วนั บริษทัฯ จะคืนเงินค่ำมดัจ ำใหท้ั้งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกำล, วนัหยุด
นกัขตัฤกษ ์ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิกำรคืนเงินมดัจ ำโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลิกกำรเดินทำง 15 - 30 วนั ก่อนกำรเดินทำง หกัค่ำทวัร์ 50% และริบเงินมดัจ ำทั้งหมด 
 ยกเลิกภำยใน 14 วนั ก่อนกำรเดินทำง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมดไม่วำ่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
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กรณเีจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง บริษทัฯจะท ำกำรเล่ือนกำร
เดินทำงของท่ำนไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่ำนจะตอ้งเสียค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่สำมำรถยกเลิกหรือเล่ือนกำรเดินทำงไดต้ำม
ควำมเป็นจริง 

 ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนำ้เพียง 7 วนัท ำกำร ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินทุกกรณี 
 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ : 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด กรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำให้คณะเดินทำงไม่ครบตำม
จ ำนวนท่ีบริษทัฯ ก ำหนดไว ้(20 ท่ำนข้ึนไป) เน่ืองจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษทัฯ และผูเ้ดินทำงอ่ืนท่ีเดินทำงใน
คณะเดียวกนั บริษทัตอ้งน ำไปช ำระค่ำเสียหำยต่ำง ๆ ท่ีเกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน 

 คณะผูเ้ดินทำงจ ำนวน 20 ท่ำนข้ึนไป กรณีเดินทำงไม่ถึง 20 ท่ำนทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิกำรเดินทำงจะแจง้ให้ท่ำน
ทรำบล่วงหนำ้  

 กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการ
ออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ 
จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน
เพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีใชห้นงัสือเดินทำงรำชกำร (เล่มน ้ำเงิน) เดินทำงเพื่อกำรท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หำกท่ำนถูกปฏิเสธในกำรเขำ้ – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 
 

เอกสารทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาประเทศอนิเดีย 10 วนัล่วงหน้าก่อนเดินทาง 

 สแกนหนำ้พำสปอร์ตสีท่ีชดัเจน หำ้มถ่ำยจำกมือถือ และวนัหมดอำยหุนงัสือเดินทำงตอ้งมีอำยเุหลือมำกกวำ่ 6 เดือน 
 รูปถ่ำย : รูปสี ขนำด 2 น้ิว พื้นหลงัสีขำวเท่ำนั้น 2 รูป หนำ้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน เก็บผมใหเ้รียบร้อย  
 กรณีผูเ้ดินทำงอำยุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  เด็กไม่ไดเ้ดินทำง กบับิดำและมำรดำ จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมให้บุตรเดินทำง 

ไปต่ำงประเทศจำกเขตหรืออ ำเภอ (ภำษำไทย และภำษำองักฤษ) + หน้ำพำสปอร์ตของบิดำและ มำรดำ + หนังสือ
รับรองค่ำใช่จ่ำย 

 กรณีผูเ้ดินทำงอำยไุม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ตอ้งเตรียมส ำเนำสูติบตัร ภำษำไทย 1 ฉบบั และ ใบสูติบตัรตวัจริง ภำษำองักฤษ 
1 ฉบบั 

 กรณีผูเ้ดินทำงอำยไุม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ เปล่ียนช่ือ-นำมสกุล ตอ้งเตรียมเอกสำรเปล่ียนช่ือ-นำมสกุล ภำษำองักฤษตวัจริง 
1 ฉบบั 
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รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บริษทัฯมีสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อำจแกไ้ขได ้ 
 เท่ียวบิน , รำคำ และรำยกำรท่องเท่ียว สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำง

เป็นส ำคญั 
 หนงัสือเดินทำงตอ้งมีอำยุกำรใช้งำนเหลือไม่น้อยกวำ่ 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพำะผูมี้จุดประสงค์เดินทำงเพื่อท่องเท่ียว

เท่ำนั้น (หนงัสือเดินทำงตอ้งมีอำยเุหลือใชง้ำนไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผดิชอบหำกอำยเุหลือไม่ถึงและไม่สำมำรถ
เดินทำงได ้) 

 ทำงบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหำกเกิดควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบิน,สำยกำรบินยกเลิกบิน , กำรประทว้ง,กำรนดั
หยุดงำน,กำรก่อจลำจล หรือกรณีท่ำนถูกปฎิเสธกำรเขำ้หรือออกเมืองจำกเจำ้หน้ำท่ีตรวจคนเขำ้เมือง หรือ เจำ้หน้ำท่ีกรม
แรงงำนทั้งจำกไทยและต่ำงประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบติัทำงธรรมชำติ (ซ่ึงลูกคำ้
จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย ซ่ึงอำจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม) 

 ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หำกผูเ้ดินทำงประสบเหตุสภำวะฉุกเฉินจำกโรคประจ ำตวั ซ่ึงไม่ได้เกิดจำก
อุบัติเหตุในรำยกำรท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกค้ำจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือควำม
รับผดิชอบของบริษทัทวัร์) 

 ทำงบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หำกท่ำนใชบ้ริกำรของทำงบริษทัฯไม่ครบ อำทิ ไม่เท่ียวบำงรำยกำร,ไม่ทำนอำหำร
บำงม้ือ,เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำงทำงบริษทัฯได้ช ำระค่ำใช้จ่ำยให้ตวัแทนต่ำงประเทศแบบเหมำจ่ำยขำด ก่อนเดินทำง
เรียบร้อยแลว้เป็นกำรช ำระเหมำขำด 

 ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจำกควำม
ประมำทของนกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋ำเกิดสูญหำยหรือช ำรุดจำกสำยกำรบิน 

 กรณีท่ีกำรตรวจคนเขำ้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่ำงประเทศปฎิเสธมิให้เดินทำงออกหรือเขำ้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรำยกำร
เดินทำง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำบริกำรไม่วำ่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋รำคำพิเศษ กรณีท่ีท่ำนไม่เดินทำงพร้อมคณะไม่สำมำรถน ำมำเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สำมำรถ
เปล่ียนช่ือได ้

 เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วนผำ่นตวัแทนของบริษทัฯหรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯจะ
ถือวำ่ท่ำนไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่ำงๆท่ีไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วงวนัหยุดหรือเทศกำลท่ีตอ้งกำรันตีมดัจ ำกบัสำยกำรบินหรือผ่ำนตวัแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศ 
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีกำรคืนเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัร์ทั้งหมด 
 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้ 
แล้วจงึมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
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*** ในกรณีวซ่ีาของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากประเทศอนิเดยี 
ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบคืนเงนิค่าทวัร์ให้ทุกกรณี *** 
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเพือ่ประกอบการด าเนนิการขอวซีา่ 

*โปรดทราบ วซีา่ออนไลนข์องประเทศอนิเดยี มขีอ้จ ากดัการใหว้ซีา่ 2 คร ัง้ตอ่ 1 ปีปฎทินิ หากทา่นเคยไดย้ืน่หรอื

ไดร้บ้การอนมุตัวิซีา่ออนไลนค์รบ 2 คร ัง้แลว้ จะตอ้งด าเนนิการยืน่ผา่นศนูยร์บัยืน่วซีา่อนิเดยีเทา่น ัน้ กรณุาตดิตอ่

เจา้หนา้ทีเ่พือ่ใหก้ารแนะน า 

ประวตัสิว่นตวั  
ค ำน ำหนำ้ :   ⃣⃣    นำย    ⃣⃣  นำง   ⃣⃣  นำงสำว      ⃣⃣  เด็กชำย    ⃣⃣  เด็กหญงิ  

ชือ่ :  _     _______________                  ______นำมสกลุ : _     ____________  ___                                          ___    

 

NAME: _     _______________                  ___   SURNAME: _     ____________ ___                                         ___  

       

สถำนะภำพ :      ⃣⃣   แตง่งำน         ⃣⃣   โสด          ⃣⃣   หยำ่รำ้ง 

 

ต ำหนบินร่ำงกำยทีเ่ห็นไดช้ดั เชน่ ไฝ,แผลเป็น :______________________________________________________________ 

 

ชือ่สำม/ีภรรยำ:                                          _______________________________________________      _   ___ _____    

  

สญัชำตสิำม/ีภรรยำ :                       __                  _____________________________________________  __________ 

 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั : ______                                          ___________________________________________________  ____                                           

 

เบอรโ์ทรศพัท ์บำ้น :___________________________________  เบอรโ์ทรศพัท ์มอืถอื :_____________________________ 

ประวตัคิรอบครวั  

ชือ่/นำมสกลุบดิำ :                 _________________________________________สญัชำต ิ          _____________________ 

 

ชือ่/นำมสกลุมำรดำ :               ________________________________________สญัชำต ิ        _______________________ 

 

ประวตักิารศกึษา :                           _____________________________________________________         _________      

ประวตักิารท างาน 

อำชพี :          ____________                                        ___                                                                      ____ ____  

ชือ่บรษัิท/สถำนศกึษำ :                               ___                                        _____________________________________ 

เบอรโ์ทรตดิตอ่ :                                              _                              ทีอ่ยู่  : ____         ________________ _________ 

___       ______               _ ___________________________ รหัสไปรษณีย ์: ___________________________________                

 

*โปรดระบุรายชือ่ประเทศทีท่า่นไดเ้ดนิทางในชว่งระยะเวลา 10 ปี * ส าคญัมาก 

______________________________________________________________________________________________ 

 

*หากทา่น "เคย" ไดร้บัวซี่าอนิเดยี โปรดแจง้รายละเอยีดวซีา่ ประเภทของวซีา่/ หมายเลขวซีา่/ หมายเลขวซีา่ คร ัง้ลา่สดุ * 

ส าคญัมาก 

_________________________________________________________________________________ 

 

*หากทา่น "เคย" ไปประเทศอนิเดยีมากอ่นโปรดระบุเมอืงทีท่า่นไป และชือ่โรงแรมทีพ่กั ลา่สดุ * ส าคญัมาก 

________________________________________________________________________________ 

 

*ในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยเดนิทางไปประเทศดงัตอ่ไปนีห้รอืไม ่: บงัคลาเทศ/ ศรลีงักา/ ภูฏาน/ มลัดฟีส/์ เนปาล/ 

ปากสีถาน/ อฟักานสิถาน หากทา่นเคยโปรดระบุวนัเดนิทาง * ส าคญัมาก 

_____________________________________________ 
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