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กราบนมัสการ...พุทธสีส่งัเวชนียสถาน 

 

 

ส่ีสังเวชนียสถาน จุดเร่ิมต้นของพระพุทธศาสนาสู่สถานท่ีส าคัญของพุทธประวัติ  

พุทธคยา  :  จุดแสวงบุญส าหรับชาวพุทธทั่วโลก “พระมหาโพธิเจดีย์” อนุสรณ์สถานการตรัสรู้ 

กุสินารา : สักการะ สถูปปรินิพพาน ประดิษฐานพระพุทธรูปปางเสด็จดบัขันธปรินิพพาน 

ลุมพินีวัน :  ดินแดนชมพูทวีป สถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

สารนาถ : สถานที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา, ซากเสาพระเจา้อโศกมหาราช 
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(เวลาในประเทศอนิเดยีช้ากว่าประเทศไทยอยู ่1.30 ชัว่โมง) 

เสน้ทางจารกิบญุ พทุธสถานทัง้ 4 ต าบล 

รายการท่องเทีย่ว 
วนัที ่- 1 กรุงเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง  เมอืงพุทธคยา (ประเทศอนิเดยี)                                       - L D 
05.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี  โดยเจา้หนา้ทีบ่รษิทั คอยตอ้นรบัและ

อ านวยความสะดวกใหก้บัทกุทา่น  
08.20 น.  ออกเดนิทางสู่ เมอืงพุทธคยา ประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี  เทีย่วบนิ FD122 
10.10 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิพุทธคยา เมอืงคยา แห่งรฐัพหิาร ประเทศอนิเดยี ตามเวลาทอ้งถิน่  
  หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ หลงัตรวจรบัส าภาระแลว้ 
จากนั้น เดนิทางสู่ตวัเมอืงพุทธคยา (เช็คอนิ เขา้โรงแรมทีพ่กั)  
11.30  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั้น  น าทา่นเดนิทางสู่ภายในปรมิณฑล ตน้พระศรมีหาโพธิ ์

พุทธคยา ตน้พระศรมีหาโพธิต์น้แรกเป็นสหชาตกิบั
พระพุทธเจา้ (เกดิในวนัเดยีวกบัวนัทีเ่จา้ชายสทิธตัถะประสูต)ิ 
มอีายุมาได ้352 ปี และกราบนมสัการ พระมหาเจดยี ์
พุทธคยา สถานทีต่รสัรูอ้นุตรสมัมาสมัโพธญิาณของพระผู ้
มพีระภาคเจา้ กราบสกัการะหลวงพ่อ พระพุทธเมตตา 
ประดษิฐานภายในมหาเจดยีพุ์ทธคยา พระพุทธปฏมิากรปาง
ชนะมารทีร่อดพน้จากการถูกท าลายจากน ้ามอืกษตัรยิฮ์นิดู
อย่างปาฏหิารยิ ์ดว้ยพระพกัตรท์ีแ่สดงออกดว้ยเมตตากรณุา
อัน้เป่ียมลน้ชาวพุทธทัว่โลกจงึต่างพากนัเบยีดเสยีดเพือ่เขา้
ไปกราบไหวบ้ชูา สกัการะ พระแท่นวชัรอาสน ์ภายใตร้ม่
พระศรมีหาโพธิอ์นัศกัดิส์ทิธิท์ีสุ่ดในดนิแดนถิน่พุทธภูม ิ
นมสัการสตัตมหาสถาน ที ่ส าคญัอนัอยู่ใกลเ้คยีง ไดแ้ก ่
อนิมสิเจดยี ์รตันจงกรมเจดยี ์รนัตนฆรเจดยี และสระมุจลินท ์
เป็นตน้ 

 น าทา่นเยีย่มชม บา้นนางสุชาดา ธดิากุฎุมพ ีแหง่ต าบลอรุเุวลาเสนานิคม ผูถ้วายขา้วมธปุายาส อนั
ประณีตแด่มหาบรุษุกอ่นการตรสัรู ้อยู่หา่งจากฝ่ังแม่น ้าเนรญัชราประมาณ 200 เมตร ปัจจบุนัเป็น
โบราณสถานซากสถูปขนาดใหญ ่สนันิษฐานว่าสรา้งในสมยัพระเจา้อโศกมหาราชผ่านชม แม่น ้าเนรญั
ชรา สายน ้าทีพ่ระพุทธองคท์รงอธษิฐานจติลอยถาดทองค าทีน่างสุชาดาถวายพรอ้มขา้วมธปุายาสกอ่นวนัที่
จะตรสัรูห้น่ึงวนั 

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร 
ทีพ่กั ณ โรงแรม IMPERIAL HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 
วนัที ่- 2 เมอืงพุทธคยา – เมอืงราชคฤห ์- เมอืงนาลนัทา                                       B L D 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรมจากนั้น  น าทา่น

เดนิทางสู่เมอืงราชคห ์น าทา่นขึน้สู่ยอดราชคฤห ์ราชคหะ หรอื ราชครีะ เป็นช ือ่เมอืงหลวงของแควน้
มคธสมยัพุทธกาลเป็นเมอืงในหบุเขามภีูเขาลอ้มรอบ ๕ ลูก จงึมชี ือ่เรยีกอกีอย่างหน่ึงว่า เบญจครีนีครรา
ชคฤห ์เป็นเมอืงตัง้หลกัพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจา้ โดยพระพุทธเจา้เสด็จไปโปรดพระเจา้พมิพสิารผู ้
ครองนครเป็นเมอืงทีม่ปีระวตัคิวามเกีย่วขอ้งกบัพระพุทธศาสนามากทีสุ่ด  
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  น าพาทา่นท าสมาธภิาวนา และบ าเพ็ญกุศล ณ พระคนัธกุฎ ิชม
ทวิทศันเ์มอืงราชคฤหจ์ากพืน้สูง ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นลงจาก
ยอดเขา แวะชมและบ าเพ็ญกุศล ณ ซากชวีกมัพวนั “สวนมะม่วงของ
หมอชวีก” เป็นซากอารามของหมอชวีกชวีกโกมารภจัจ ์ยกสวน
มะม่วงถวายในคราวทีพ่ระเทวทตัตป์ระทษุรา้ยพระองคโ์ดยกลิง้หนิลง
ใส่พระพุทธองค ์ท าใหส้ะเก็ดหนิกระเด็นถูกพระบาทของพระองคจ์น
หอ้พระโลหติหมอชวีกโกมารภจัจถ์วายการรกัษาพยาบาล ณ อาราม
แหง่นี ้และแวะชมและบ าเพ็ญกศล ณ ซากเรอืนคุมขงัพระเจา้พม
พสิาร สถานทีพ่ระเจา้อชาตศิตัรนู าพระราชบดิาของพระองค ์มาคุม
ขงัไวจ้นสิน้พระชนม ์

 
หมายเหตุ:  การขึน้เขาคชิฌกูฏ ลาดชนัพอประมาณ ระยะทางโดยรวมประมาณ 750 เมตร ทุกท่านจะตอ้งเดนิ
ขึน้รถยนตไ์ม่สามารถขีน้ไปถงึใชเ้วลาประมาณ 20 นาทที่านทีเ่ดนิไม่ไหวสามารถขึน้ไดโ้ดยการนัง่เสลีย่ง
โปรดแจง้หวัหน้าทวัร ์
 
 
 
 
 
 
  
 
 
11.30 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารโรงแรม เมอืงราชคฤห.์..... 
จากนั้น  น าท่านเขา้สู่ วดัเวฬุวนัมหาวหิาร วดัแหง่แรกใน

พระพุทธศาสนา ทีพ่ระเจา้พมิพสิารทรงยกพระราชอุ ทยานสวนไม ้
ไผ่ถวายเป็นทีป่ระทบัแหง่แรกแด่พระพุทธเจา้และเหล่าพระสงฆ ์
สาวก พุทธองคท์รงประทบัจ าพรรษา ณ ทีแ่หง่นีแ้ลว้ 6 พรรษา 
เจรญิพระพุทธมนตเ์จรญิสมาธภิาวนา ณ อโุบสถสถานทีป่ระชมุ
พระสาวกอรหนัต ์1,250 รปู ในวนัเพ็ญขึน้ 15 ค ่าเดอืน 3 ซึง่
เรยีกการประชมุนีว้่า จาตุรงคสนันิบาต มูลเหตุแหง่พธิมีาฆบชูา 
และพุทธองคไ์ดท้รงแสดงโอวาทปาตโิมกขแ์กภ่กิษุเหล่านัน้...  
น าทา่นเยีย่มชม เมอืงนาลนัทา ชม มหาวทิยาลยันาลนัทา
เก่า (โอลนาลนัทา) ซากมหาวทิยาลยัพุทธศาสนาทีเ่คยรุง่เรอืงโด่งดงัมากทีสุ่ด
ในโลก มพีระนักศกึษาจ านวนหมืน่เมือ่ราว พ.ศ.1700 ไดถู้กชาวมุสลมิรกุราน
สงัหารพร  ะและคณาจารย ์เผาท าลายเสยีสิน้ปัจจุบนัเหลือไวแ้ต่ซากปรกัหกัพงั
ปรากฏเป็นรูปฐานและผนังของอาคารยาวเหยยีดในบรเิวณอนักวา้งขวาง และ
สถานทีแ่หง่นีย้งัเป็นบา้นเกดิของพระโมคคลัลานพ์ระสาร ี
บตุรบ าเพ็ญกุศล ณ บา้นพระสารบีตุรสกัการะ “สถูปพระสารบีตุร” ทีบ่รรจอุฐั ิ
ธาตุของพระสารบีตุร 
 น าท่านสักการะ“หลวงพ่อด า”ขา้งนาลันทานับเป็นพระพุทธรูปที่มี
ความส าคญัองคห์น่ึงเพราะเป็นพระพุทธรูปที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่องคท์ี่ไม่ถูก
ท าลาย ชาวบา้นเรยีกว่า เตลยิบาบา หรอืหลวงพ่อน ้ามนั  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร 
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ทีพ่กั ณ โรงแรม HOTEL RAJGIR RESIDENCY, RAJGIR หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัที ่- 3 เมอืงราชคฤห ์– เมอืงไวสาล ี- เมอืงกุสนิารา B L D 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
จากนั้น   น าทุกท่านเดินทางสู่เมอืงไวสาล ี(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ช ัว่โมง) ในสมยัพุทธกาลเคยเป็นศูนยก์ลาง

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทีส่ าคญั และพระพุทธองคเ์สด็จเยีย่มทีไ่วสาลีในพรรษาที ่5 เมอืงไวสาล ีเป็น
เมืองหลวงในสมยัพุทธกาล มีความเจรญิรุง่เรอืงอย่างยิง่ และเป็นเมืองที่
ม ัน่คงในพระพุทธศาสนา 

11.30 น.    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั้น   น าท่านชม ปาวาลเจดยี ์สถานทีพ่ระยามารไดเ้ขา้มากราบทูลขอให ้

พระองคเ์สด็จปรนิิพพาน เป็นสถานทีท่ีพ่ระพุทธองคท์รงปลงอายุสงัขาร 
พุทธวาจาในวนัปลงอายุสังขาร “สังขารทัง้หลา   ยมีความเสื่อมเป็น
ธรรมดา ขอทา่นทัง้หลายจงยงัความไม่ประมาทใหถ้งึพรอ้มเถดิ ชนเหล่า
ใดทัง้เด็กทัง้ผูใ้หญ่ ท ัง้พาล ทัง้บณัฑิต ทัง้ม ั่งมี ท ัง้ขดัสน ลว้นมีความ
ตายเป็นเบือ้งหนา้”  

   น าท่านชม กูฏาคารศาลาวดัป่ามหาวนั อารามทีก่ษตัรยิล์ิจฉวีสรา้ง
ถวายพระสมัมาสมัพุทธเจา้ ตัง้อยู่ในป่ามหาวนัทางเหนือของอาณาจกัร
วชัชใีนป่าหมิาลยัและพระพุทธองคท์รงประทบัอยู่ในพรรษาที ่5 ชมเสา
อโศกทีม่รีปูสิงหอ์ยู่ในลกัษณะนั่งหนัหนา้ไปทางทศิตะวนัออกทีส่มบูรณ์
ทีสุ่ด ปัจจุบนัเหลือเพียงซากโบราณสถานทีป่ระกอบไปดว้ยสงัฆาราม 
หอ้งพกั หอ้งประชมุ  

จากนั้น   เดนิทางต่อไปยงัเมอืงกุสนิารา ระยะทางประมาณ 313 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง)  
เมอืงกุสนิารา เป็นทีต่ ัง้ของสงัเวชนียสถานแหง่ที ่4 ในสมยัพุทธกาล
เป็นเมอืงเอกหน่ึงในสองของแควน้มลัละ เป็นทีต่ ัง้ของสาลวโนทยานหรอื
ป่าไมส้าละทีพ่ระพุทธเจา้เสด็จดบัขนัธปรนิิพพานและเป็นสถานทีถ่วาย
พระเพลงิพระพุทธเจา้ และจดัเป็นพุทธสงัเวชนียสถานทีส่ าคญัแหง่ที ่4 
ใน 4 สงัเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานทีเ่สด็จดบัขนัธปรนิิพพาน
แหง่องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้เมอืงทีพ่ระพุทธเจา้เสด็จดบัขนัธปร ิ
นิพพาน 

ค ่า    รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

ทีพ่กั ณ โรงแรม IMPERIAL HOTEL, KUSHINAGA หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัที ่- 4                     เมอืงกุสนิารา (ประเทศอนิเดยี)- ลุมพนีิ (ประเทศเนปาล) B L D 

 (โปรดเตรยีมหนงัสอืเดนิทางไวก้บัตวัเพือ่ประทบัตราออกจากประเทศอนิเดยี เขา้สู่ประเทศเนปาล) 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
  น าคณะทา่นเดนิทางสู่ สาลวโนทยาน หรอืป่าไมส้าละทีพ่ระพุทธเจา้ 
 เสด็จดบัขนัธปรนิิพพานและเป็นสถานทีถ่วายพระเพลงิพระพุทธเจา้ 
 บชูาสกัการะพระพุทธรปูปางปรนิิพพาน ซึง่ประดษิฐานอยู่ในมหา 
 ปรนิิพพานวหิารและเจรญิพระพุทธมนตเ์จรญิจติตะภาวนาจดุธปูเทยีน 
 ปทกัษิณรอบปรนิิพพานวหิาร แลว้ชมสถานทีพ่ระอานนทเ์กาะสลกั 
 เพชรรอ้งไห ้ชมซากปรกัหกัพงัของกุฎ ิเจดยีช์มตน้สาละอนัเป็นตน้ไม ้
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 ทีพ่ระพุทธองคไ์ดเ้สด็จดบัขนัธเ์สรจ็  
น าท่านนมสัการ มงกุฏพนัธนเจดยี ์อยู่ห่างจากปรนิิพพานสถูปไป
ทางทิศตะวนัออก 1 กิโลเมตร ชาวทอ้งถิ่นเรยีก รมัภารส์ถูป เป็น
สถานทีถ่วายพระเพลิงพระพุทธสรรีะ มีสภาพเป็นเนินดินก่อดว้ยอิฐ
ขนาดใหญ ่ปัจจบุนัรฐับาลอนิเดยีไดเ้ขา้มาบรูณะซอ่มแซมไวอ้ย่างดี  

11.30 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
จากนั้น น าคณะเดนิทางสู่ลุมพินี ประเทศเนปาล (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

4 ช ัว่โมง) ลุมพนีิวนั (Lumbini Vana) เป็นพุทธสงัเวชนียสถานที่
ส าคญัแห่งที ่1 ใน 4 สงัเวชนียสถานของชาวพุทธเป็นสถานทีป่ระสูตขิองเจา้ชายสทิธตัถะ ผูซ้ ึง่ต่อมาตรสัรูเ้ป็น
พระบรมศาสดาสมัมาสมัพุทธเจา้ ตัง้อยู่ทีอ่ าเภอไภรวา แควน้อูธ ประเทศเนปาล เป็นพุทธสงัเวชนียสถาน 4 
ต าบลเพียงแห่งเดียวทีอ่ยู่นอกประเทศอินเดีย ระหว่างทางท าท่านแวะเยี่ยมชม วดัไทย 960 ผ่านชายแดน
ระหวา่ง อนิเดยี – เนปาล ...  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ทีพ่กั ณ โรงแรม HOTEL BUDDHA MAYA, LUMBINI หรอืเทยีบเท่า 

(เวลาในประเทศเนปาลช้ากว่าประเทศไทยอยู ่1.15 ชัว่โมง) 
วนัที ่- 5                     ลุมพนีิ (ประเทศเนปาล) – พาราณส ี(ประเทศอนิเดยี) B L D 

 (โปรดเตรยีมหนงัสอืเดนิทางไวก้บัตวัเพือ่ประทบัตราออกจากประเทศเนปาล - เขา้สู่ประเทศอนิเดยี) 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นเขา้สู่ทีป่ระสูตขิองพระพุทธองค ์ณ สวนลุมพนีิ
วนั"ลุมพนีิ" สมยักอ่นพุทธกาลเป็นป่าใหญ ่อยู่ในเสน้ทาง
ระหว่างกรงุกบลิพสิดุ ์(พระเจา้สุทโธทนะ) และ กรงุเทวทหะ 
(พระนางสริมิหามายาพุทธมารดา) ป่าใหญท่ีช่ ือ่ "ลุมพนีิ"
ไดเ้กดิมคีวามส าคญัในทางภูมศิาสตรแ์ละประวตัศิาสตร ์
ของโลก เพราะเกดิเป็นพุทธสถานทีป่ระสูตขิองเจา้ชาย
สทิธตัถะคอื"พระสมัมาสมัพุทธเจา้"  

11.30 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั้น น าทกุทา่นเดนิทางไปยงัเมอืงพาราณส ีหรอืวาราณส ี(Varanasi) เป็นช ือ่ของเมอืงหลวงแควน้กาส ีประเทศ

อนิเดยี มแีม่น ้าคงคาอนัศกัดิส์ทิธิไ์หลผ่าน มปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานกว่า 4000 ปี ...ในชาดกไดร้ะบชุ ือ่เมอืง
นีม้ากมายผูค้รองเมอืงก็มกัจะช ือ่พระเจา้พรหมทตัตค์ุน้หูของชาวพุทธมาก สมยัพุทธกาลเมอืงนีเ้กีย่วขอ้งกบัพระ
พุทธองคต์อนตรสัรูแ้ลว้ใหม่ๆไดเ้สด็จจากอุรุเวลาเสนานิคมมายงัป่าอสิิปตนมฤคทายวนั (ป่าเป็นทีป่ฏิบตัิธรรม
ของฤาษีอนัเป็นเขตอภยัทาน) ปัจจุบนัเมืองนีเ้รยีกว่า“สารนาถ”(ทีพ่ึง่ของหมู่กวาง) และเป็นสถานทีต่ ัง้ของ
สารนาถในสมยัพุทธกาลเรยีกกนัว่าป่าอสิิปตนมฤคทายวนั แปลว่า เขตป่าอภยัทานแกส่ตัวท์ีเ่ป็นทีบ่ าเพ็ญตบะ
ของฤษี เป็นสถานทีส่งบและเป็นทีช่มุนุมของเหล่าฤษีและนักพรตต่าง ๆ ทีม่าบ าเพ็ญตบะและโยคะเพือ่เขา้ถึง
พรหมมนัตามความเช ือ่ในคมัภีรอ์ุปนิษทัของพรามหณท์ าใหเ้หล่าปัญจวคัคยีท์ีป่ลีกตวัมาจากเจา้ชายสทิธตัถะ 
ภายหลงัจากทีพ่ระองคท์รงเลกิบ าเพ็ญทกุขกรยิาไดม้าบ าเพ็ญตบะทีน่ี่แทน 

ค ่า    รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
       ทีพ่กั ณ HOTEL RADISSON, VARANASI หรอืเทยีบเท่า  
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วนัที ่- 6 เมอืงพาราณส ี- เมอืงพุทธคยา B L D 
เชา้ตรู ่ (05.00 น.) น าท่านล่องเรอืชมแม่น ้าคงคา ซ ึง่ชาวฮนิดูเช ือ่ว่าเป็นแม่น ้าศกัดิส์ิทธิเ์พราะไหลมาจากภูเขา

ไกรลาส บนสรวงสวรรคต์ามหลักภูมิศาสตร ์
แม่น ้านี ้ไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัย ประเทศ
เนปาลชมพธิบีชูาพระอาทติยแ์ละการอาบน ้าลา้ง
บาปของชาวฮินดูรมิฝ่ังแม่น ้าคงคาและพิธกีาร
เผาศพซึง่มีมานานกว่า 4,000ปี โดยกองไฟที่
เผาศพไม่เคยดบัมอดลงเลย และชอ้ปปป้ิงสนิคา้
พืน้เมอืงช ือ่ดงัผา้ไหมแหง่กาส ี

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าคณะเดนิเขา้สู ่ธมัเมกขสถูป สกัการะ พระมูลคนัธกุฏ ิกุฏทิีพ่ระพุทธองคจ์ าพรรษาคร ัง้แรกหลงัจากตรสัรู ้
ชมหลกัศลิาจารกึของพระเจา้อโศกมหาราชอนัเป็นหลกัฐานส าคญัสือ่ใหรู้ว้่าเป็นสถานทีพ่ระพุทธองคไ์ดแ้สดง
ปฐมเทศนาเป็นคร ัง้แรก ชม “ยะสะเจดยี”์ สถานทีย่ะสะกุลบตุรพบพระพุทธองค ์แลว้ชม สงัฆาราม กว่า 1,000 
หลงั เขา้ชม พพิิธภณัฑ ์สารนาถ ทีป่ระดษิฐานพระพุทธรูปปางปฐม
เทศนาทีเ่กา่แกแ่ละงดงามทีสุ่ดในโลก พระพุทธรูปองคนี์ไ้ดส้่งประกวด
ระดบัโลกและชนะเลศิมาแลว้หลายคร ัง้….ผ่านชมเจาคนัธสีถูป 
สถานทีท่ีพ่ระพุทธองคท์รงพบปัจจวคยี ์ 
น าท่านชมพพิธิภณัฑส์ารนาถ พพิธิภณัฑส์ารนาถเป็น
พพิธิภณัฑท์ีเ่ก็บรกัษาวตัถุโบราณต่างๆ โดยมพีระพุทธรูปทโีด่งดงัคอื 
พระพุทธรปูปางปฐมเทศนา ซึง่ถูกสรา้งขึน้ในสมยัคุปตะ พระพุทธรปูนี้
ถูกคน้พบทีป่่าอสิปิตนมฤคทายวนั ซ ึง่ถอืว่าเป็นพระพุทธรปูทีง่ดงาม
มาก ชนะรางวลัการประกวดขององคก์าร UNESCO และเป็นองคพ์ระพุทธรปูซึง่งดงามจนเป็นทีก่ล่าวขานกนัว่า
หากส่งเขา้ประกวดอกีรอ้ยคร ัง้ก็จะตอ้งชนะทัง้รอ้ยคร ัง้ 

11.30 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
จากนั้น  น าทกุทา่นเดนิทางกลบัไปยงัเมอืงพุทธคยา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ช ัว่โมง)  
ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร 

ทีพ่กั ณ โรงแรม IMPERIAL HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัที ่- 7 เมอืงพุทธคยา - กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) B - - 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
จากนั้น  น าทกุทา่นเดนิทางไปยงัสนามบนิเมอืงพุทธคยา 
10.40 น.  ออกเดนิทางสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี  เทีย่วบนิ FD123 
14.50 น.  เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสดภิาพ... 

  

หมายเหตุ :  

1. เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบตัจิรงิอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้า่นรบัทราบค าแนะน าการเปลีย่นแปลงการนัด 
หมายเวลาในการท ากจิกรรมอกีคร ัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 
2. บรษิทัอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยดึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กบัสภาวะของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กั ภูมอิากาศ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกจิ
และสถานการณท์างการเมอืงภายใน อนัเป็นสาเหตุใหต้อ้งเลือ่นการเดนิทางหรอืไม่สามารถจดัพาคณะทอ่งเทีย่ว ไดต้าม
รายการ  
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อตัราคา่บรกิาร (แสวงบุญอนิเดยี-เนปาล 7 วนั 6 คนื)  

 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

อตัราค่าบรกิารหมายเหต:ุ  ผูใ้หญ่ (12 ปี ขึน้ไป) เดนิทาง
ต ัง้แต่ 16+ ท่านขึน้ไป 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่าน  
(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

28 ตลุาคม - 3 พฤศจกิายน 62 
38,900.- 8,700.- 18-24  พฤศจกิายน 62  

9-15 ธนัวาคม 62 
30 ธนัวาคม 62 – 5 มกราคม 63 39,900.- 9,900.- 
3-9 กุมภาพนัธ ์63 

38,900.- 8,700.- 
2-8 มนีาคม 63 

 
ราคานี้สงวนสทิธิเ์ฉพาะลูกคา้ชาวไทยเท่านัน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรห์ากมผูีเ้ดนิทางไม่ถงึ 15 ท่าน 
**เน่ืองจากเป็นตั๋วราคาพเิศษจงึไม่สามารถ Refund ได ้ราคานีส้งวนสทิธิเ์ฉพาะลูกคา้ชาวไทยเทา่นั้น** 
 เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง  
กรุณาช าระเงินมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท พรอ้มส่งส าเนาหน้าหนงัสอืเดนิทาง หลงัการจองภายใน 3 วนั 
ส่วนที่เหลือช าระท ัง้หมดก่อนเดินทางภายใน 25 วนั และส่งมอบเอกสารการเตรยีมการยื่นขอวซี่าตามที่
ก าหนด  
❖ **กรุณาแฟกซ ์ไลน ์อเีมลลห์ลกัฐานการโอนเงนิเพือ่แจง้ใหเ้จา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ทราบถึงการโอนเงนิของพรอ้มส่ง

หนา้ Passport มาทีบ่รษิทัฯ**  
❖ **กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลือล่วงหนา้ 25 วนัก่อนการเดินทางหากท่านไม่ช าระเงนิส่วนทีเ่หลือตามวนัทีก่ าหนด 

ทางบรษิทัฯ ถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงือ่นไข** 
ในกรณีทีท่่านโอนเงินจากต่างจงัหวดัราคาทวัรด์งักล่าวจะไม่รวมค่าธรรมเนียมหรอืค่าบรกิารของธนาคาร 

อตัราค่าบรกิารรวม 

✓ ค่าตั๋วโดยสารเคร ือ่งบนิ ช ัน้ประหยดัเสน้ทาง ตามรายการระบุ 
✓ ค่าภาษีสนามบนิ คา่ประกนัสายการบนิ และภาษนี ้ามนัของสายการบนิ  
✓ ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางตามทีส่ายการบนิก าหนด (15 กโิลกรมั) 
✓ ค่าโรงแรมทีพ่กั ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (หอ้งละ 2-3 ทา่น) 
✓ รถโคช้ปรบัอากาศ 
✓ ค่าเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วต่างๆ 
✓ ค่าอาหารทกุมือ้ ตามรายการระบ ุและค่าน ้าดืม่บนรถ วนัละ 2 ขวด/ทา่น 
✓ ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงนิ1,000,000 บาทต่อท่าน (วงรกัษาพยาบาลเงนิไม่เกนิหา้แสนบาท) แต่ท ัง้นีย่้อมอยู่

ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ (ส าหรบัอายุ 70 ปีขึน้ไป คุม้ครอง 50%) 
✓ ค่าธรรมเนียมวซีา่ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย ยืน่แบบออนไลนเ์ท่านัน้ (ไม่ตอ้งโชวรต์วั) 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม  

➢ ค่าจดัท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) และค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
➢ ค่าใชจ้่ายอืน่ๆนอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
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➢ ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบนิ (ถา้ม)ี 
➢ ค่าวซีา่ทีม่คี่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสอืเดนิทางไทย 
➢ ค่าภาษีหกัณ ทีจ่า่ย 3% ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี) 
➢ ค่าธรรมเนียมการช าระเงนิดว้ยบตัรเครดติ Visa 3% Amex 4% 
➢ ค่าน ้าหนักเกนิพกิดัตามสายการบนิก าหนด 15 กโิลกรมั  
➢ ค่าพระวิทยากรบรรยายตลอดการเดนิทาง 
➢ ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่,พนักงานขบัรถ ท่านละ 40 USD 
➢ ค่าทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจในบรกิารของท่าน 
➢ ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม และสนามบนิ ซ ึง่ทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

 
การใหท้ปิตามธรรมเนียมทางบรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆท ัง้สิน้ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของท่านเพื่อเป็น

ก าลงัใจใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 
การยกเลกิ 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 65 วนั คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด **เฉพาะชว่งทีไ่ม่ใชเ่ทศกาล หรอืวนัหยุดยาว** 
**หากเป็นชว่งเทศกาล หรอืวนัหยุดยาว เก็บค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด** 

2. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 45 วนั เก็บค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด 
3. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 25 วนัจนถงึวนัเดนิทางจรงิ คดิค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดในทกุกรณี 
4. กรณีกรุป๊ทีเ่ดินทางชว่งวนัหยุด หรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หอ้งพกัโดยตรง หรอืผ่านตวัแทนใน

ต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิโปรโมช ัน่ หรอืเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มกีารคนืเงนิ
มดัจ า หรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด เน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินั้นๆ 

ขอ้แนะน าบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเทีย่วทราบก่อนการเดนิทาง 
ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นั้น กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น บรษิทัฯ ขอแนะน า

ใหน้ักทอ่งเทีย่วเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักทอ่งเทีย่วมากกว่า ในกรณีทีม่กีารจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair )
เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการปรบัเปลีย่น หรอืยา้ยเมืองเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสมตาม 
โปรแกรม และรายละเอยีดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่
สามารถคาดการณล์่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดินทางเป็นส าคญั กรณี
เดนิทางเป็นตั๋วกรุป๊ หากออกตั๋วแลว้ นักทอ่งเทีย่วไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้ 

**กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ส าหรบัช ัน้ท่องเทีย่ว ท่านละ 1 ใบ (น ้าหนกัไม่เกนิ 15 กโิลกรมั) กระเป๋าถอื
ขึน้เคร ือ่ง Hand Carry (น ้าหนกัไม่เกนิ 7 กโิลกรมั)**   
 

กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดท ัง้ 7 ขอ้ 
1. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้
เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงิน) เดนิทาง 
หากทา่นถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
2. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสุดวสิยัทีท่างบรษิทัฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 
3. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วไดเ้พือ่ความเหมาะสม และความปลอดภยั โดยไม่ตอ้งแจง้
ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิารไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัสายการบนิโดยจะยดึประโยชนข์อง
ลูกคา้เป็นส าคญัโดย ไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5. การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการไม่สามารถขอหกัค่าบรกิารคนืไดเ้พราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไปใน
ลกัษณะเหมาจา่ย 
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6. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ทา่นทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ
ล่วงหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  
7. ตั๋วเคร ือ่งบนิเมือ่ออกตั๋วแลว้ไม่สามารถ Refund ไดท้กุกรณี โดยเงือ่นไขของสายการบนิก าหนด 
** ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกคร ัง้ มฉิะนัน้
ทางบรษิทัฯ จะไม่ขอรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้** 

เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้ 
 

เอกสารในการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วอนิเดยีและเนปาล (ไม่ตอ้งโชวต์วั) 
• Passport ตอ้งมอีายุมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และมหีนา้ว่างอย่างนอ้ย 3 หนา้ 
• รูปถ่ายส ี(ถา่ยมาไม่เกนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิว้ (3 รปู พืน้หลงัสขีาว) 
• ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชุด 
• ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชุด 
• ส าเนาหน้าวซีา่ทีเ่คยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชุด (หากม)ี ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศและความ 

ตวัอย่างเอกสารในการยืน่วซีา่ อนิเดยี 
ถา่ยหรอืสแกนสหีน้าพาสปอรต์ และรูปถา่ย หน้าตรง 2x2 นิ้ว (พืน้หลงัขาว) 2 รูป 
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กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง  เพ่ือเป็นข้อมูลท่ีใช้ในการย่ืนขอวีซ่าอินเดีย 

 

1. ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย)............................................................................................................................................................. 
ช่ือ-นามสกลุเดิม (ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล)   
(ภาษาไทย).................................................................................................................................................................................... 
2. สถานที่อยู่ติดต่อสะดวก………………………………………………………………………….………………….…………. 
รหสัไปรษณีย.์................................เบอร์โทรศพัทบ์า้น.................................เบอร์มือถือ…………………………………………  
3. รูปพรรณ/ต านิ.......................................................................สีผิว……………………………………………………………… 
4. ช่ือและนามสกุลบิดา................................... วนั/เดือน/ปี เกิดบิดา............................... สถานที่เกิดบิดา..………………………. 
5. ช่ือและนามสกุลมารดา.............................. วนั/เดือน/ปี เกิดบิดา............................. สถานที่เกิดมารดา……………………… 
6. กรณีสมรส /กรุณาแจง้ช่ือ-สกลุ และสถานท่ีเกิด (ระบุจงัหวดั) ของคู่สมรส) 
 ช่ือคูส่มรส/สกุล..............................................................วนั/เดือน/ปี........................................... 
สถานทีเ่กิดคูส่มรส......................................... 
 หากเป็นผูห้ญงิ กรุณาระบุสุกลเดิม................................................................................................................................................ 
 กรณี อย่าร้าง/เสียชีวติ กรุณาระบุ................................................................................................................................................... 
7. กรณีไม่สมรส /หรือสมรสไม่จดทะเบียน/กรุณาแจง้ช่ือ-สกุล และสถานทีเ่กิด (ระบุจงัหวดั) ของญาติ หรือ คู่สมรส 
กรุณาระบุความสัมพนัธ์.................................................................................................................................................................. 
8. กรณีเป็นพนกังานบริษทั/เจา้ของกิจการ 
    (ช่ือสถานที่ท างาน (ภาษาองักฤษ...................................................ระบุต าแหน่ง………………………………………………. 
ท่ีอยู่ท่ีท างาน.............................................................................................................................................................................. 
รหสัไปรษณีย.์...................................... เบอร์โทรท่ีท างาน..............................................เบอร์โทรศพัทมื์อถือ...............................  
9. กรณีเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา 
สถานศึกษา (ภาษองักฤษ)...............................................................................................................................................................  
(ภาษาไทย)...................................................................................................................................................................................... 
การศึกษา     มธัยมศึกษา ม.3/ม.6                  ปริญญาตรี                   ปริญญาโท                อื่นๆ………………… 
10. ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศน้ีมาก่อนหรือไม่ เคย                  ไม่เคย 
 หากเคยเดินทางเขา้ประเทศอินเดีย กรุณาระบุวนั/เดือน/ปี …………….............……............ท่ีออกจากอินเดียล่าสุด 
11. โปรดระบุประเทศท่ีท่านเคยเดินทางในพาสปอร์ตเล่มปัจจุบนัใหค้รบถว้น............................................................................. 

 

 
 


