สั กการะพุทธสถาน 4 สั งเวชนียสถาน
แสวงบุญ อินเดีย – เนปาล 8วัน 7คืน
นมัสการ...สถานที่ ประสู ติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ปฐมเทศ

หมายเหตุ

นโยบายรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ไม่ อนุญาต ให้ผโู ้ ดยสารนาสัมภาระ หลายอย่าง
ใส่ ในกระเป๋ าลาก หรื อกระเป๋ าถือ ติดตัวขึ้นเครื่ องบิน อาทิ มีด ไม้ขีดไฟ กรรไกรตัดเล็บ ของมีคม สเปรย์ น้ าดื่ม
เหล้า อาหารกระป๋ องของเหลวในบรรจุภณั ฑ์ขนาดเกิน 100 มล. ทุกชนิด หากเจ้าหน้าที่ ที่จุดเอ็กซเรย์ก่อนขึ้น
เครื่ องตรวจพบ จะถูกยึดไว้ที่สนามบินทันที

บริษัท แทรเวล วิซ อัส (ประเทศไทย) จำกัด 10/119 อำคำรเทรนดี้ ชัน้ 10, ห ้อง 1004H, ซ.สุขมุ วิท13, คลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110
โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที่ 11/09342

วันแรก
05.30 น.
08.20น.

10.10 น.

กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองคยา (พุทธคยา) – เมืองราชคฤห์
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมืองอาคารผูโ้ ดยสารขาออก อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์ เตอร์ สายการบินไทยแอร์ เอเชีย
ประตู 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองพุทธคยา ประทศอินเดีย โดยเทีย่ วบินที่ FD122 (มีบริ การอาหารบนเครื่ อง)

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสนามบิน เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว (เวลา
ท้องถิ่นของประเทศอินเดียช้ ากว่าประเทศไทยประมาณ 1.30 ชั่วโมง )

เทีย่ ง (11.00)  ถวายภัตตาหารเพล / บริการอาหาร ณ ห้ องอาหาร

บริษัท แทรเวล วิซ อัส (ประเทศไทย) จำกัด 10/119 อำคำรเทรนดี้ ชัน้ 10, ห ้อง 1004H, ซ.สุขมุ วิท13, คลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110
โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที่ 11/09342

จากนั้น

เดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ เมืองหลวงแห่งแคว้นมคธ เป็ นเมืองที่มีภูเขาใหญ่ 5 ลูกล้อมรอบ มีชื่อเรี ยกอีกอย่างว่า
เบญจคีรีนครจากนั้นเดินทางสู่ เขาคิชฌกูฏ (Girdhkut Cave) เป็ นเมืองหลักพระพุทธศาสนา โดยพระพุทธเจ้าเสด็จ
โปรดพระเจ้าพิมพิสาร ผูค้ รองนครเป็ นเมืองที่มีประวัติความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามากที่สุดสถานที่ที่เกี่ยว
ข้องกับพระพุทธเจ้าและพระสาวกยังปรากฏอยูม่ ากมาย เช่น พระคันธกุฎีบนยอดเขาคิชฌกูฏ วัดเวฬุวนั ซึ่ งเป็ นวัด
แห่งแรกในพระพุทธศาสนา ถ้ าสุ กรขาตาที่พระสารี บุตรได้บรรลุธรรม ถ้ าสัตบรรณคูหาที่ทาสังคายนาครั้งแรก

จากนั้น

นาท่านชม มหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็ นศูนย์การศึกษาพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาล
ต่อมาในปี พ.ศ.1742 กองทัพมุสลิมเติรกส์ได้ยกทัพมารุ กรานรบชนะกษัตริ ยแ์ ห่งชมพูทวีปฝ่ ายเหนื อ กองทัพ

มุสลิมเติรกส์ได้เผาผลาญทาลายวัด และปูชนียสถานในพุทธศาสนาลงแทบทั้งหมด และสังหารผูท้ ี่ไม่ยอมเปลี่ยน
ศาสนา นาลันทามหาวิหารก็ถูกเผาผลาญทาลายลงในช่วงระยะเวลานั้น ว่ากันว่าไฟที่ลุกโชนเผานาลันทานานถึง 3
เดือนกว่าจะเผานาลันทาได้หมด
จากนั้น

นาท่าน กราบสั กการะหลวงพ่อองค์ ดา หรื อ หลวงพ่อสาเร็จศักดิ์ ซึ่ งชาวอินเดียเรี ยกท่านว่า หลวงพ่ออ้วนหรื อ
หลวงพ่อน้ ามันศักดิ์สิทธิ ซึ่ งชาวอินเดียเคยนาน้ ามันจากองค์พระใช้นวดตามร่ างกายที่เจ็บแล้วอาการเจ็บป่ วยนั้น
ค่อยๆทุเลาหายไป

บริษัท แทรเวล วิซ อัส (ประเทศไทย) จำกัด 10/119 อำคำรเทรนดี้ ชัน้ 10, ห ้อง 1004H, ซ.สุขมุ วิท13, คลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110
โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที่ 11/09342

19.00 น.

ถวายนา้ ปานะ /  บริการอาหาร ณ ห้ องอาหารโรงแรม

ทีพ่ กั

THE RAJGIR RESIDENCY หรื อเทียบเท่า

วันที่สอง

ราชคฤห์ - ไวสาลี

เช้ า (06.00) ถวายภัตตาหารเช้ า / บริการอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้น
นาท่านเดินทางสู่ เมืองไวสาลี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ช.ม. / ระยะทาง 155 ก.ม.) เมืองหลวงของอาณาจักร
วัชชี หนึ่งใน 16 แคว้นของชมพูทวีป ในสมัยพุทธกาลเคยเป็ นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สาคัญ พระ
พุทธองค์เสด็จเยีย่ มที่ไวสาลีครั้งแรกในพรรษาที่ 5 ชมกูฏาคารศาลาวัดป่ ามหาวัน อารามที่กษัตริ ยล์ ิจฉวีสร้างถวาย
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยูใ่ นป่ ามหาวันทางเหนือของอาณาจักรวัชชีในป่ าหิ มาลัยและพระพุทธองค์ทรงประทับ
อยูใ่ นพรรษาที่ 5
เทีย่ ง (11.00)  ถวายภัตตาหารเพล / บริการอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้น
นาคณะชม เสาอโศก ที่มีรูปสิ งห์อยูใ่ นลักษณะนัง่ หันหน้าไปทางทิศตะวันออกที่สมบูรณ์ที่สุด ปั จจุบนั เหลือเพียง
ซากโบราณสถานที่ประกอบไปด้วยสังฆาราม ห้องพัก ห้องประชุม ชม ปาวาลเจดีย์ สถานที่พระยามารได้เข้ามา
กราบทูลขอให้พระองค์เสด็จปริ นิพพานสถานที่พระพุทธองค์ทรงปลงอายุสังขาร พุทธวาจาในวันปลงอายุสังขาร
“สังขารทั้งหลายมีความเสื่ อมเป็ นธรรมดา ขอท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด ชนเหล่าใดทั้ง
เด็กทั้งผูใ้ หญ่ ทั้งพาล ทั้งบัณฑิต ทั้งมัง่ มี ทั้งขัดสน ล้วนมีความตายเป็ นเบื้องหน้า”

19.00 น.

ถวายนา้ ปานะ /  บริการอาหาร ณ ห้ องอาหารโรงแรม

ทีพ่ กั

THE VAISHALI RESIDENCY หรื อเทียบเท่า

บริษัท แทรเวล วิซ อัส (ประเทศไทย) จำกัด 10/119 อำคำรเทรนดี้ ชัน้ 10, ห ้อง 1004H, ซ.สุขมุ วิท13, คลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110
โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที่ 11/09342

วันที่สาม

ไวสาลี – กุสินารา – ลุมพินี (เนปาล)

เช้ า (06.00) ถวายภัตตาหารเช้ า / บริการอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้น
นาคณะออกเดินทางสู่ เมืองกุสินารา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ช.ม. / ระยะทาง 180 ก.ม.) นครแห่งมหา
ปริ นิพพาน เคยเป็ นเมืองหลวงของแคว้นมัลละ 1 ในอาณาจักรแห่งมหาชนบท 16 แคว้นของอินเดียส่ วนเหนื อ เป็ น
สถานที่ปริ นิพพาน สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระ สถานที่แจกพระบรมสารี ริกธาตุ ฐานแห่งแสงสว่างทาง
ศรัทธาและปั ญญาที่มนั่ คง ณ สาลวโนทยาน เมื่อท่านมายังสถานที่แห่งนี้แล้วจะรู ้สึกสลดใจในการจากไปของพุทธ
บิดาแห่งชาวพุทธ

เทีย่ ง (11.00)  ถวายภัตตาหารเพล / บริการอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้น
นาคณะเดิ นทางสู่ เมื องลุมพินี (Lumbini) (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 4-5 ช.ม. / ระยะทาง 175 ก.ม.) เป็ นพุทธ
สังเวชนี ยสถานที่สาคัญแห่ งที่ 1 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็ นสถานที่ประสู ติของเจ้าชายสิ ทธัตถะ ผูซ้ ่ ึ ง
ต่อมาตรัสรู ้เป็ นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยูท่ ี่อาเภอไภรวา แคว้นอูธ ประเทศเนปาล เป็ นพุทธสังเวช
นียสถาน 4 ตาบลเพียงแห่งเดียวที่อยูน่ อกประเทศอินเดีย
*** ทุกท่านกรุ ณาเตรี ยมเล่มหนังสื อเดินทางเพื่อผ่านด่านตรวจหนังสื อเดินทางที่ชายแดนประเทศอินเดียและเนปาล***
19.00 น. ถวายนา้ ปานะ /  บริการอาหาร ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ทีพ่ กั

THE RED SUN RESORT หรื อเทียบเท่า

บริษัท แทรเวล วิซ อัส (ประเทศไทย) จำกัด 10/119 อำคำรเทรนดี้ ชัน้ 10, ห ้อง 1004H, ซ.สุขมุ วิท13, คลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110
โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที่ 11/09342

วันที่สี่

ลุมพินี (เนปาล) – สาวัตถี

เช้ า (06.00) ถวายภัตตาหารเช้ า / บริการอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้น
นาท่านชม มหาสั งฆารามอนุสรณ์ สถานที่ประสู ติของพระพุทธองค์ นาท่านสวดมนต์ นัง่ สมาธิ ที่สวนลุมพินี ชม
มายาเทวีวหิ าร ภายในมีรูปพระนางสิ ริมหามายาเทวีแกะสลักด้วยหิ นเป็ นรู ปพระพุทธมารดายืนประทับเหนี่ยวกิ่ง
สาละอยูพ่ ร้อมกับพระสนม และข้างหน้าเป็ นรู ปเจ้าฟ้าชายสิ ทธัตถะกุมารกาลังก้าวพระบาทไปบนดอกบัว ชม สระ
สรงสนานธารโบกขรณี ชมเสาศิลาจารึ กที่พระเจ้าอโศกมหาราชปักไว้ตรงที่ประสู ติของพระสิ ทธัตถราชกุมาร
โดยมีอกั ษรพรหมีจารึ กไว้ ชมวัตถุสถานเสนาสนะสงฆ์และเจดีย ์ สถานที่ผเู ้ ลื่อมใสศรัทธาได้สร้างไว้ เป็ นพุทธ
บูชาตลอดมาไม่ขาดสายตั้งแต่โบราณกาล

เทีย่ ง (11.00)  ถวายภัตตาหารเพล / บริการอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้น
นาท่านเดินทางสู่ เมืองสาวัตถี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-7 ช.ม. / ระยะทาง 235 ก.ม.) ในสมัยพุทธกาล เป็ นเมือง
หลวงของแคว้นโกศล 1 ใน 16 แคว้น เป็ นเมืองที่ใหญ่พอกับเมืองราชคฤห์ และพาราณสี เป็ นเมืองศูนย์กลางการค้า
ขายและเป็ นเมืองที่พระพุทธเจ้าประทับนานที่สุดถึง 25 พรรษา รวมทั้งเป็ นเมืองที่พระพุทธศาสนามัน่ คงที่สุด
ปั จจุบนั เมืองนี้ เหลือเพียงซากโบราณสถาน ชมวิถีชีวิตชนบทของประเทศอินเดียระหว่างเดินทาง
19.00 น. ถวายนา้ ปานะ /  บริการอาหาร ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ทีพ่ กั

THE SRAYASTI RESIDENCY หรื อเทียบเท่า

บริษัท แทรเวล วิซ อัส (ประเทศไทย) จำกัด 10/119 อำคำรเทรนดี้ ชัน้ 10, ห ้อง 1004H, ซ.สุขมุ วิท13, คลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110
โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที่ 11/09342

วันที่หา้

สาวัตถี – พาราณสี

เช้ า (06.00) ถวายภัตตาหารเช้ า / บริการอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้น
นาท่านชมเชตวันวิหารเป็ นวัดที่ใหญ่ที่สุดและเป็ นวัดที่พระพุทธเจ้ารวมทั้งพระอรหันต์ได้จาพรรษาอยูน่ านที่สุด
ถึง 19 พรรษา สร้างโดยอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐีเป็ นชาวเมืองสาวัตถีไปค้าขายที่เมืองราชคฤห์ได้พบพระบรม
ศาสดาที่สีตะวันเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธธรรม เมื่อกลับมาจึงไปขอซื้ อป่ าไม้ของเจ้าเชตเพื่อสร้างอาราม
ถวาย กล่าวกันว่าต้องขนเงินมาปูพ้นื ที่ให้เต็มสวนจึงจะซื้ อที่ดินมาสร้างวัดถวายแด่พระพุทธเจ้าได้เพราะในสมัย
นั้นดินแดนทุกแห่งเป็ นของผูท้ ี่นบั ถือศาสนาพราหมณ์ นาท่านกราบสักการะต้นโพธิ์ พระอานนท์ซ่ ึ งถือว่าอายุกว่า
2500 ปี ซึ่ งเป็ นอายุยาวนานที่สุดในโลกร่ วมกับต้นโพธิ์ ที่เมืองอนุ ราธปุระประเทศศรี ลงั กาสักการะมูลคันธกุฏีของ
พระพุทธเจ้า กุฎิพระโมคคัลลา กุฎิพระสารี บุตร กุฎิพระสิ วลี กุฎิพระอานนท์ และสถูปที่บรรจุ สารี ริกธาตุของพระ
อรหันต์ ชมบ่อน้ าที่พระพุทธเจ้าใช้เป็ นที่สรงน้ าตลอดระยะเวลาที่จาพรรษาอยู่ ชมบ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเศรษฐี
องคมนตรี ที่ปรึ กษาเศรษฐกิจของพระเจ้าปเสนทิโกศล ชมบ้านปุโรหิ ตบิดาขององคุลีมา, เนินดินที่พระพุทธเจ้า
แสดงยมกปาฏิหาริ ย ์

เทีย่ ง (11.00)  ถวายภัตตาหารเพล / บริการอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้น
เดินทางสู่ เมืองพาราณสี (ใช้เวลาในการเดินทาง 7-8 ช.ม. / ระยะทาง 330 ก.ม.) เป็ นเมืองที่มีประวัติความเป็ นมา
ยาวนานกว่า 4,000 ปี เป็ นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศอินเดียและยังจัดเป็ นเมืองที่มีผอู ้ ยูอ่ าศัยต่อเนื่ องยาวนาน
ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกอีกด้วย
19.00 น. ถวายนา้ ปานะ /  บริการอาหาร ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ทีพ่ กั

THE AMAYA RESIDENCY หรื อเทียบเท่า
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วันที่หก
05.00 น.

พาราณสี – พุทธคยา
นาคณะเดินทางไปยัง ริ มแม่น้ าคงคา เพื่อชมวิถีชีวิตริ มฝั่งแม่น้ าและล่องเรื อในแม่น้ าคงคาซึ่ งชาวฮินดู เชื่ อว่าเป็ น
แม่น้ าศักดิ์สิทธิ์ เพราะไหลมาจากภูเขาไกรลาศ (Mt.Kailash) บนสรวงสวรรค์ (ตามสภาพภูมิศาสตร์ แม่น้ านี้ไหล
มาจากเทือกเขาหิมาลัย ที่ราบสู งทิเบต) ชมพิธีการอาบน้ าล้างบาปของชาวฮินดูริมฝั่งแม่น้ าคงคา และพิธีการเผาศพ
ซึ่ งมีมานานกว่า 4,000 ปี โดยกองไฟที่เผาศพไม่เคยดับมอด

เช้ า (06.00) ถวายภัตตาหารเช้ า / บริการอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้น
นาท่านเดินทางสู่ เมืองสารนาท นาคณะถวายผ้าป่ า ณ วัดไทยสารนาถ ชม สถูปเจาคันธี ซึ่งสร้างเป็ นอนุสรณ์
ที่ปัญจวัคคียไ์ ด้พบกับพระพุทธเจ้าเป็ นครั้งแรก ชม ธรรมราชิกสถูป เป็ นสถูปที่เคยเป็ นที่ประดิษฐานพระบรม
สารี ริกธาตุมาก่อน ชม มูลคันธกุฏี สถานที่พระพุทธเจ้าประทับจาพรรษาแรกและพรรษาที่12 ชม ยสเจดีย ์ สถานที่
ซึ่ งพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมให้กบั ยสกุลบุตร นาท่านสวดมนต์ นัง่ สมาธิ ที่ ธัมเมกขสถูป ป่ าอิสิปตน
มฤคทายวันสถานที่แสดงปฐมเทศนา ธรรมจักกัปปวัตนสู ตรโปรดเบญจวัคคียท์ ้ งั ห้า ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ จัด
แสดงและรักษาโบราณวัตถุที่ขดุ ค้นได้ในบริ เวณสารนาถเช่นพระพุทธรู ป พระโพธิสัตว์ เทวรู ป เครื่ องใช้สอยใน
ยุคนั้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปฏิมากรรมที่เป็ นเลิศคือพระพุทธรู ปปางปฐมเทศนาที่งดงามยิง่ นัก สิ งห์อนั เป็ นตรา
ราชการแผ่นดินของอินเดีย
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เทีย่ ง (11.00)  ถวายภัตตาหารเพล / บริการอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้น
นาท่านสู่ เมืองพุทธคยา (ใช้เวลาในการเดินทาง 6-7 ช.ม. / ระยะทาง 255 ก.ม.) นมัสการพระมหาเจดียพ์ ุทธคยา
สถานที่ตรัสรู ้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อความเป็ นสิ ริมงคลแห่งชี วิตและครอบครัว....นับเป็ นพุทธสังเวช
นียสถานที่สาคัญที่สุดและเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่สุดของชาวพุทธทัว่ โลก
19.00 น.

ถวายนา้ ปานะ /  บริการอาหาร ณ ห้ องอาหารโรงแรม

พักที่

SIDDHARTHA INTERNATIONAL HOTEL หรื อเที่ยบเท่า

วันที่เจ็ด

พาราณสี – พุทธคยา

เช้ า (06.00) ถวายภัตตาหารเช้ า / บริการอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้น
นาท่านเดินทางสู่ พุทธคยา หรื อ วัดมหาโพธิ์ (Mahabodhi Temple) ที่เป็ นจุดกาเนิ ดของศาสนาพุทธ เพราะเป็ น
สถานที่ที่เจ้าชายสิ ทธัตถะ ได้ตรัสรู ้อนุตรสัมมาสัมโพธิ ญาณ เป็ นพระสัมมาสัม พุทธเจ้าที่นี่เป็ นเวลา 2,500 กว่าปี
มาแล้ว เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู ้แล้ว พระองค์ก็ได้ประทับอยู่ ณ พุทธคยา เพื่อเสวยวิมุตติสุข (ความสุ ขอันเกิ ด
จากความหลุ ดพ้น) อยู่ 7 สัปดาห์ โดยมี ต้นพระศรี มหาโพธิ์ เป็ นต้นไม้แห่ งการตรัสรู ้ มีท้ งั หมด 4 ต้น นับเป็ น
อนุ ส รณ์ ส ถานอันทรงคุ ณ ค่ า และสถานที่ แ ห่ ง นี้ ยัง ได้รั บ การขึ้ นทะเบี ย นเป็ นมรดกโลก ประเภทมรดกทาง
วัฒนธรรม ขององค์การยูเนสโกอีกด้วย

เทีย่ ง (11.00)  ถวายภัตตาหารเพล / บริการอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นาทุกท่านไปยัง บ้ านนางสุ ชาดา ธิดากุฎุมพี แห่ งตาบลอุรุเวลาเสนานิ คม ผูถ้ วายข้าวมธุ ปายาส อันประณี ตแด่พระ
มหาบุรุษก่อนการตรัสรู ้ อยูห่ ่างจากฝั่งแม่น้ าเนรัญชราประมาณ 200 เมตร
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จากนั้น

ชม วัดญี่ปุ่น...มีพ่อองค์ โตไดบุสซึ และพระอรหันต์ ที่วัดญี่ปุ่น องค์พระพุทธรู ปสร้างจากหิ นทรายแดงองค์สูงใหญ่
ที่สุดในอินเดี ยสู งถึ ง 80 ฟุตสร้ างขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ค.ศ.1989 โดย Daijokyo ล้อมรอบด้วยพระอรหันต์
สาวกที่ได้รับการยกย่องให้เป็ น 10 สาวกที่มีความสุ ดยอดในด้าน

วันที่แปด

เมืองคยา (พุทธคยา) – กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

เช้ า (06.00) ถวายภัตตาหารเช้ า / บริการอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้น ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินคยา
10.40 น. เดินทาง สู่ กรุ งเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ FD123
14.50 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

T H A N K ♡ Y O U
อัตตราค่าบริการ โปรแกรม 4 สังเวชนียสถาน
กาหนดวันเดินทาง

ต.ค. 2-9, 19-26/ พ.ย. 6-13, 19-27/ ธ.ค. 18-25

จานวน

ผู้ใหญ่

Flight

6

45,900

FD
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หมายเหตุ

สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ แต่ละที่น้ นั ไม่ อนุญาต ให้นา โทรศัพท์มือถือ, กล้ องถ่ ายรู ป, กล้องถ่ ายวีดีโอ เข้าในบริ เวณศาสน
สถาน แต่บางสถานที่อนุญาตให้นากล้องถ่ายรู ปติดตัวเข้าไปด้วยได้หากต้องการ โดยจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม
สาหรับนาถ่ายรู ปเข้าไปด้วย (ค่ าใช้ จ่ายดังกล่าวไม่ ร่วมในรายการทัวร์ )
อัตราค่ าบริการรวม












ตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ ป อยูต่ ่อต้องเสี ยค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิ ในการสลับมื้อหรื อเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดียแบบ E-VISA 2,800 บาท
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
ค่ารถโค้ชรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ภาษีน้ ามันและภาษีตวั๋ ทุกชนิด(สงวนสิ ทธิ เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
อัตราค่ าบริการไม่ รวม

 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ ตต่างชาติ
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรี ดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ
 ค่าใช้จ่ายอันเกิ ดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถู ก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่ ง
อยูน่ อกเหนือความควบคุมของบริ ษทั ฯ
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น,คนขับรถ,ผูช้ ่วยคนขับรถ1,000 บาท/ทริ ป/ลูกทัวร์ 1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามสิ นน้ าใจของทุกท่านค่ะ (ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)
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เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
 กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 15,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ ย
กว่า 15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุ ณาชาระก่อนเดินทาง 21 วัน)
กรณี ยกเลิก :
 ยกเลิ ก การเดิ นทางก่ อนการเดิ นทาง 30 วัน บริ ษ ทั ฯ จะคื นเงิ นค่ามัดจาให้ท้ งั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้ น
 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริ บเงินมัดจาทั้งหมด
 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การคืนเงินค่าทัวร์ ท้ งั หมดไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้ น
กรณี เจ็บป่ วย :
 กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯจะทาการเลื่อนการ
เดิ นทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิ กหรื อเลื่ อนการเดิ นทางได้ตาม
ความเป็ นจริ ง
 ในกรณี เจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขอื่น ๆ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จานวนที่บริ ษทั ฯ กาหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่อทางบริ ษทั ฯ และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกัน บริ ษทั ต้องนาไปชาระค่าเสี ยหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 คณะผูเ้ ดิ นทางจานวน 10 ท่านขึ้ นไป จึ งออกเดิ นทางในกรณี ที่มีผูเ้ ดิ นทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ ไทยร่ วม
เดินทางไปด้วยโดยทางบริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
 กรณี ที่ท่านต้องออกตัว๋ ภายใน เช่น (ตัว๋ เครื่ องบิน, ตัว๋ รถทัวร์ , ตัว๋ รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรื อเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริ ษทั ฯ
จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตัว๋ ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน
เพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 กรณี ใช้หนังสื อเดิ นทางราชการ (เล่มน้ าเงิ น) เดิ นทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถู กปฏิ เสธในการเข้า –
ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น
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เอกสารทีใ่ ช้ ในการยื่นวีซ่าประเทศอินเดีย 10 วันล่วงหน้ าก่ อนเดินทาง
 สแกนหน้าพาสปอร์ตสี ที่ชดั เจน ห้ามถ่ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
 รู ปถ่าย : รู ปสี ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสี ขาวเท่านั้น 2 รู ป หน้าตรง ไม่ยมิ้ เห็นฟัน เก็บผมให้เรี ยบร้อย
 กรณี ผเู ้ ดินทางอายุไม่ถึง 20 ปี บริ บูรณ์ เด็กไม่ได้เดินทาง กับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสื อยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศจาก

เขตหรื ออาเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา + หนังสื อรับรองค่าใช่จ่าย
 กรณี ผเู ้ ดินทางอายุไม่ถึง 18 ปี บริ บูรณ์ ต้องเตรี ยมสาเนาสูติบตั ร ภาษาไทย 1 ฉบับ และ ใบสูติบตั รตัวจริ ง ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ
 กรณี ผเู ้ ดินทางอายุไม่ถึง 18 ปี บริ บูรณ์ เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องเตรี ยมเอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษตัวจริ ง 1 ฉบับ

**ในกรณีวซี ่ าของท่ านไม่ ผ่านการพิจารณาจากประเทศอินเดีย
ทางบริษทั ฯจะไม่ รับผิดชอบคืนเงินค่าทัวร์ ให้ ทุกกรณี**
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รายละเอียดเพิม่ เติม

















บริ ษทั ฯมีสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง
เป็ นสาคัญ
หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น (หนังสื อเดิ นทางต้องมี อายุเหลื อใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดื อน บริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลื อไม่ ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ )
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรื อกรณี ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อ เจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯหรื อเหตุภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ(ซึ่ งลูกค้า
จะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากผูเ้ ดิ นทางประสบเหตุ สภาวะฉุ กเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่ ง ไม่ไ ด้เกิ ดจาก
อุ บ ตั ิ เหตุ ใ นรายการท่ องเที่ ย ว(ซึ่ งลู ก ค้า จะต้อ งยอมรั บ ในเงื่ อ นไขนี้ ใ นกรณี ที่ เ กิ ดเหตุ สุ ดวิสั ย ซึ่ ง อยู่นอกเหนื อความ
รับผิดชอบของบริ ษทั ทัวร์)
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรี ยบร้อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิ ดอุ บตั ิเหตุที่เกิ ดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรื อในกรณี ที่กระเป๋ าเกิดสู ญหายหรื อชารุ ดจากสายการบิน
กรณี ที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
ตัว๋ เครื่ องบิ นเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณี ที่ท่านไม่เดิ นทางพร้ อมคณะไม่สามารถนามาเลื่ อนวันหรื อคืนเงิ นและไม่สามารถ
เปลี่ยนชื่อได้
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ แล้วทั้งหมด
กรุ๊ ปที่เดิ นทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการั นตีมดั จากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมด

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้
แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**
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่
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเพือ
่ ประกอบการดาเนินการขอวีซา

่ ออนไลน์ของประเทศอินเดีย มีขอ
่ 2 ครงต่
*โปรดทราบ วีซา
้ จาก ัดการให้วซ
ี า
ั้ อ 1 ปี ปฎิทน
ิ หากท่านเคย
่ ออนไลน์ครบ 2 ครงแล้
่ อินเดีย
ได้ยน
ื่ หรือได้รบ
้ การอนุม ัติวซ
ี า
ั้
ว จะต้องดาเนินการยืน
่ ผ่านศูนย์ร ับยืน
่ วีซา
เท่านน
ั้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ พือ
่ ให้การแนะนา

ประว ัติสว่ นต ัว
คำนำหน ้ำ : ⃣
่ : _
ชือ

นำย

⃣ นำง

⃣ นำงสำว

_______________

NAME: _

⃣ แต่งงำน

⃣ เด็กหญิง

______นำมสกุล : _

_______________

สถำนะภำพ :

⃣ เด็กชำย

___ SURNAME: _
⃣ โสด

____________ ___

___

____________ ___

___

⃣ หย่ำร ้ำง

ตำหนิบนร่ำงกำยทีเ่ ห็นได ้ชัด เช่น ไฝ,แผลเป็ น :______________________________________________________________
่ สำมี/ภรรยำ:
ชือ

_______________________________________________

สัญชำติสำมี/ภรรยำ :

__

_ ___ _____

_____________________________________________ __________

ทีอ
่ ยูป
่ ั จจุบน
ั : ______

___________________________________________________ ____

เบอร์โทรศัพท์ บ ้ำน :___________________________________ เบอร์โทรศัพท์ มือถือ :_____________________________
ประว ัติครอบคร ัว
่ /นำมสกุลบิดำ :
ชือ
_______________________________________สัญชำติ
______________________
่ /นำมสกุลมำรดำ :
ชือ

_______________________________________สัญชำติ

ประว ัติการศึกษา :

_______________________

____________________________________________ _______

_________

ประว ัติการทางาน
อำชีพ :

____________

่ บริษัท/สถำนศึกษำ :
ชือ
เบอร์โทรติดต่อ :
___

______

___
___

____ ____
_____________________________________
ทีอ
่ ยู่ : ____

________________ _________

_ __________________________ รหัสไปรษณีย ์ : ___________________________________

่ ประเทศทีท
*โปรดระบุรายชือ
่ า่ นได้เดินทางในช่วงระยะเวลา 10 ปี * สาค ัญมาก
______________________________________________________________________________________________
่ ประเภทของวีซา
่ / หมายเลขวีซา
่ / หมายเลขวีซา
่ ครงล่
*หากท่าน "เคย" ได้ร ับวีซ่าอินเดีย โปรดแจ้งรายละเอียดวีซา
ั้ าสุด
* สาค ัญมาก
_________________________________________________________________________________
่ โรงแรมทีพ
*หากท่าน "เคย" ไปประเทศอินเดียมาก่อนโปรดระบุเมืองทีท
่ า
่ นไป และชือ
่ ัก ล่าสุด * สาค ัญมาก
________________________________________________________________________________
์ เนปาล/
้ รือไม่ : บ ังคลาเทศ/ ศรีล ังกา/ ภูฏาน/ ม ัลดีฟส/
*ในช่วง 3 ปี ทีผ
่ า
่ นมา ท่านเคยเดินทางไปประเทศด ังต่อไปนีห
ปากีสถาน/ อ ัฟกานิสถาน หากท่านเคยโปรดระบุว ันเดินทาง * สาค ัญมาก
_________________________________________________________________________________
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