รห ัสโปรแกรม : 16484

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

ตามรอยพระศาสดา
๔ สั งเวชนียสถาน ณ. ประเทศอินเดีย

วันทีห่ นึ่ง
วันทีแ่ ปด

FD122
FD123

ดอนเมือง (DMK)
คยา (GAY)

คยา (GAY)
ดอนเมือง (DMK)

08.20
10.40

10.10
14.50

อัตราค่าบริการเป็ นเงิน ไทยบาท (ผู้เดินทางไม่ ตา่ กว่า 16ท่ านขึน้ ไป )
ราคาผู้ใหญ่
พักห้ องคู่/ท่ าน

พักห้ องเดี่ยว
จ่ ายเพิม่ ท่ านละ

20-27 ธันวาคม 2562

29,999

6,000

16-23 มกราคม 2563

29,999

6,000

14 - 21 มกราคม 2563

29,999

6,000

24-31 มกราคม 2563

29,999

6,000

5-12 มีนาคม 2563

29,999

6,000

19-26 มีนาคม 2563

29,999

6,000

วันเดินทาง

วันแรก
05.30น.

: กรุงเทพ / สนามบินคยา
พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตูที่ ... โดยมีเจ้าหน้าที่
จากทางบริ ษ ทั คอยต้อ นรั บให้บริ ก าร และอ านวยความสะดวก ในเรื่ อ งเอกสารต่ า ง ๆ และ
สัมภาระในการเดินทางให้กบั ทุกท่าน

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

08.20 น. ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติเมืองคยา โดยสายการบิน Air Asia เทีย่ วบิน FD122
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง, น้ าหนักกระเป๋ าโหลดใต้ทอ้ งเครื่ องสู งสุ ด ท่านละ1 ใบ
ไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องได้อีกท่านละ 1ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม)
10.10น. เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติเมืองคยา (เวลาทีอ่ ินเดีย ช้ ากว่ าเมืองไทย 1 ชั่วโมง 30 นาที)
(ผ่า นพิ ธี ก ารตรวจคนเข้า เมื อ งและศุ ล กากร เนื่ อ งจากอาคาร
ผูโ้ ดยสารขาเข้าของเมืองคยา การบริ การของเจ้าหน้าที่ตรวจคน
เข้าเมื องยังไม่ พร้อมให้บริ การเต็มที่ อาจทาให้ท่านผูเ้ ดิ นทาง
ไม่ได้รับความสะดวกและล่าช้า)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองพุทธคยา
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน นาชม แม่ น้าเนรั ญชรา ชม สถานที่
พระพุ ท ธองค์ ท รงอธิ ษ ฐานลอยถาด หลัง จากรั บ ถวายข้า ว
มธุ ปายาสจากนางสุ ชาดา ชมซาก สุ ชาดาสถูป ที่สันนิ ษฐานว่า
สร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช บริ เวณสถานที่ซ่ ึ งเคยเป็ นบ้าน
นางสุ ชาดา
นาท่านสู่ พระมหาโพธิเจดีย์พทุ ธคยา ตรงกับ

เย็น
พักที่

ซึ่ งสร้างโดยพระเจ้าหุ วิชกะ ในพุทธศตวรรษที่ 7 โดยมีรูปแบบผสมผสานเจดีย ์ แบบพุทธตั้งอยู่
เหนื อปรางค์แบบฮินดู จนเกิดเอกลักษณ์เฉพาะตัว นาท่านนมัสการ ต้ นพระศรี มหาโพธิ์ สถานที่
ตรัสรู ้ซ่ ึงปัจจุบนั เป็ นต้นที่ 4
นมัสการ พระแท่ นวัชรอาสน์ ซึ่ งพระเจ้าอโศกมหาราชสร้างถวายไว้ตรงสถานที่ ที่เคยเกิดรัตน
บัลลังก์เมื่อวันตรัสรู ้ นมัสการ สั ตตมหาสถาน ที่พระพุทธองค์เสวยวิมุติสุข 7 สัปดาห์หลังตรัสรู ้
กราบพระพุท ธเมตตา อันศักดิ์ สิ ทธิ์ ที่ ประดิ ษฐานภายในพระมหาโพธิ เ จดี ยม์ าแต่ โ บราณ ชม
สถานที่สาคัญ โบราณวัตถุ ล้อมรอบบริ เวณอยู่มากมายนาท่านไหว้พระสวดมนต์ใต้ตน้ พระศรี
มหาโพธิ์สถานที่ตรัสรู ้
บริการอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
HOTEL Bodhgaya Regancy หรื อเทียบเท่า

วันที่สอง พุทธคยา / ราชคฤห์ / นาลันทา : เขาคิชกูฎ-มหาวิทยาลัยนาลันทา- หลวงพ่อพระองค์ดา
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านออกเดิ นทางสู่ ราชคฤห์ นครหลวงแห่ งแคว้นมคธ อันเจริ ญรุ่ งเรื องเมื่ อสมัยพุ ทธกาล
ปกครองโดยพระเจ้าพิมพิสาร
(ระยะการเดินทางประมาณ 60กิโลเมตรใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
ผ่านชม วัดไทยพุทธคยา ซึ่งเป็ นวัดไทยแห่งแรกในต่างแดนพระอุโบสถจาลองแบบจากวัดเบญจม
บพิตร ประดิษฐานพระพุทธชิ นราชจาลองภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่ องพระมหาชนกอัน
งดงาม
เดิ นทางถึ ง ราชคฤห์ ซึ่ งยัง ปรากฏกาแพงเชิ งเทิน
ล้ อ มรอบตามสั น เขาทั้ ง 5 ลู ก เป็ นปราการอั น
เข้ มแข็งคล้ ายกาแพงเมืองจีน นาท่ านขึน้ เขาคิชกูฏ
สถานที่ซึ่งพระพุทธองค์ ทรงโปรดประทับมากที่สุด
ในเมืองนี้ นมัสการพระมูลคันธกุฎีพระพุทธองค์ บน
ยอดเขา นมัสการกุฏิพระอานนท์ , ถ้าสุ กรขาตา ที่
พระสารี บุ ต รบรรลุ พ ระอรหั น ต์ ชมสถานที่ พ ระ
เทวทัตกลิง้ หินใส่ พระพุทธองค์ ชมวิวทิวทัศน์ ของ
เมืองราชคฤห์ อนั ล้อมรอบด้ วยภูเขาทั้ง 5 ลูก จากเบื้องสู งลงจากเขาคิชกูฏแล้ว
(การขึ้นเขาคิชกูฏ ซึ่ งเป็ นการเดิ นขึ้นที่สูง ลาดชันพอประมาณ ระยะทางโดยรวมประมาณ 750
เมตร ทุกท่านจะต้องเดินขึ้น รถยนต์ไม่สามารถขี้นไปถึงได้ ผูท้ ี่แข็งแรงสามารถเดินขึ้นได้ ใช้เวลา

ประมาณ 15-20 นาที สาหรับท่านที่คิดว่าเดินไม่ไหว ก็สามารถขึ้นได้โดยวิธีการนัง่ เสลี่ยง คนหาม
ขึ้น-ลงได้ แต่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้าก่อน เพื่อติดต่อแขกให้เตรี ยมคานหามไปรอที่เชิงเขา)
*** การใช้ บริ การนั่งเสลีย่ งขึน้ -ลง ไม่ ได้ รวมอยู่ในค่ าบริ การทัวร์ ***
ระหว่างทาง น าท่ านผ่า นชม วัดชี ว กอัมพวัน ของพ่ อหมอชี ว กโกมารภัจน์ ซึ่ ง เคยเป็ นที่ ปฐม
พยาบาลพระพุทธเจ้า เมื่อถูกพระเทวทัตลอบทาร้าย และยังนับเป็ นโรงพยาบาลสงฆ์แห่ งแรกของ
โลกอีกด้วย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านชม วัดเวฬุวนาราม วัดแห่ งแรกของโลก ที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างถวายพระพุทธองค์ และ
ณ ที่ น้ ี ได้เกิ ดเหตุ ก ารณ์ ซึ่ งพระสงฆ์ 1,250 รู ป
ล้วนเป็ นเอหิ ภิกขุมาประชุ มพร้อมกัน โดยมิได้
นัดหมาย ที่เรี ยกว่า “มาฆบูชา” แล้วชม ตโปธาร
น้ าแร่ ร้อนซึ่ งกล่าวกันว่าเป็ นน้ าศักดิ์สิทธิ์ ที่ไหล
ผ่านนครชั้น “โลหกุมภี ร์ ” ชาวฮิ น ดู เชื่ อว่า เมื่ อ
อาบแล้วจะได้บุญสามารถรักษาโรคร้ายได้ สร้าง
ที่อาบน้ าเป็ นชั้นตามความเชื่อเรื่ องวรรณะ
นาท่ า นเดิ น ทางสู่ นาลันทา เมื อ งบ้า นเกิ ดของ
พ ร ะ ส า รี บุ ต ร อั ค ร ส า ว ก เ บื้ อ ง ข ว า ข อ ง
พระพุ ท ธเจ้ า น าชม มหาวิ ท ยาลั ย นาลั น ทา
มหาวิทยาลัยสงฆ์ แห่ งแรกของโลกที่เคยรุ่ งเรื อง
และยิ่งใหญ่เมื่อพันปี มาแล้ว โดยเป็ นศูนย์กลาง
พุ ท ธศาสนาในสมัย โบราณมี นัก ศึ ก ษามาจาก
นานาประเทศรวมทั้งพระถังซังจัง๋ จากเมืองจีน
น า ท่ า น สั ก ก า ร ะ ห ล ว ง พ่ อ พ ร ะ อ ง ค์ ด า
พระพุทธรู ปศักดิ์สิทธิ์ แกะสลักด้วยหิ นแกรนิ ตสี
ดา เดิมประดิษฐานอยู่ในมหาวิทยาลัยนาลันทา ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยถูกเผาทาลายแต่ องค์พระ
กลับยังคงอยูอ่ ย่างเกือบจะสมบูรณ์และแวะซื้อขนมขาชา ที่มีชื่อเสี ยงมาแต่ครั้งพุทธกาล
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองปัตนะ (Patna)
(ระยะทาง 80กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ2 ชัว่ โมง)

เย็น
พักที่

ในอดีตมีชื่อเรี ยก เช่น ปัตนะ ปาฏลีบุตร มคธ ปัจจุบนั เป็ นเมืองหลวงของแคว้นพิหาร ในอดีตเมือง
นี้ เคยเป็ นสถานที่ ทาสังคายนาพระธรรมวินัยครั้ งที่ สาม ณ อโศการาม และที่ นี่ ยงั เป็ นสถานที่
ที่เผยแพร่ พระพุทธศาสนาไปทัว่ อินเดียในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช
บริการอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
HOTEL PATLIPUTRA CONTINENTAL หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ าม ปัตนะ / เวสาลี / กุสินารา : ซากสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ /สถูปบบรรจุบรมสารีรกธาตุ
กูฎาศาลาป่ มหาวัน - วัดวาฬุ การาม
เช้า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองไวสาลี
(ระยะทาง 62 กิโลเมตรใช้ เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารโรงแรม
เมื อ งไวสาลี เมื อ งหลวงของแคว้ น วัช ชี สมั ย
พุทธกาลซึ่ งพระพุทธองค์เสด็จมาโปรดชาวเมืองให้
รอดพ้น จากโรคห่ า ที่ ม าของการสวดรั ต นปริ ต
นมัส การ ซากสถู ปบรรจุ พ ระบรมสารี ริ กธาตุ ซึ่ ง
เหล่ ากษัตริ ยว์ ชั ชี ได้รับแบ่งมาหลังถวายพระเพลิ ง
พุทธสรี ระ 1 ใน 8 ส่ วน
วังโบราณที่หลงเหลืออยู่ นมัสการ
วัดกูฏาศาลาป่ ามหาวัน ซึ่งปรากฏสถูปทรงควา่
เสาหินของพระเจ้าอโศกมหาราชที่สมบูรณ์ที่สุดที่ยงั ปรากฏสิ งโตหินบนยอดเสาและวัดนี้ยงั เป็ นที่
พระพุทธองค์ประทานพุทธานุญาตบวช พระนางปชาบดีโคตรมีเป็ นพระภิกษุณีรูปแรกของโลก
นมัสการซาก วัดวาฬุ การาม สถานที่ประชุมสังคายนาพระไตรปิ ฎกครั้งที่ 2ในสมัยพระเจ้ากาฬ
โศกแห่งเวสาลี เมื่อราว พ.ศ.100
นาท่านเข้าสู่ เมืองเมืองกุสินารา
(ระยะทาง 170 กิโลเมตรใช้ เวลาประมาณ3-4 ชั่วโมง)
นาท่านนมัสการสถานที่ปริ นิพพาน ณ สาลวโน
ทยาน ซึ่งมีตน้ สาละปลูกเพื่อเป็ นอนุสสติถึงพระ
พุทธองค์ นมัสการมหาปรินิพพานสถูปซึ่งมี
ลักษณะเป็ นเจดียท์ รงบาตรควา่ สู งใหญ่ มีฉตั ร 3
ชั้นตอนบนสุ ด เคยพังลงมา เมื่อปี 2506 ปัจจุบนั

เย็น
พักที่

ได้บูรณะแล้ว ด้านหน้าเป็ นมหาปรินิพพานวิหาร ภายในมี พระพุทธรู ป ปางปริ นิพพาน ฝี มือช่าง
ชาวมถุรา สร้างด้วยหินทรายแดง อายุกว่า 1,900 ปี ที่งดงามยิง่ โดยรอบยังปรากฏซาก
โบราณสถาน หมู่กฎุ ิสงฆ์สถูปเจดียต์ ่าง ๆ แสดงถึงความเจริ ญรุ่ งเรื องของพุทธศาสนาในสมัย
โบราณนับเป็ นพันปี
นมั ส การมกุ ฏ พั น ธนเจดี ย์ สถานที่ ถ วายพระ
เพลิงพระสรี ระของพระพุทธเจ้า ซึ่ งเหล่าบรรดา
มัลละกษัตริ ย ์ ได้ถวายสถานที่น้ ี อนั เคยใช้เป็ นที่
ประกอบพิธีสวมมงกุฎ รับตาแหน่ งกษัตริ ยแ์ ห่ ง
แคว้น มัล ละมาแต่ โ บราณ ซึ่ ง ปั จ จุ บัน เป็ นซาก
เจดี ย ท์ รงกลมขนาดใหญ่ ส ร้ า งในสมัย พระเจ้า
อโศกมหาราช ตั้ง อยู่ ห่ า งจากสาลวโนทยาน
ประมาณ 1 กิโลเมตร
บริการอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
HOTEL Adelphi Grand หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ ี่ กุสินารา (ประเทศอินเดีย) / ลุมพินี (ประเทศเนปาล)
เช้า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
(โปรดเตรียมหนังสื อเดินทางไว้ กบั ตัวเพื่อประทับตราออกจากประเทศอินเดีย เข้ าประเทศเนปาล)
นำท่ำนเดินทำงสู ่ เมืองลุมพินี
(ระยะทาง 150กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชัว่ โมง)
เข้าชายแดน อินเดีย-เนปาล และประทับตราหนังสื อเดินทาง เพื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ ลุมพินี
แวะพัก ณ วัดไทยนวราชรัตนาราม 960 แดนสุ ขาวดี ศาลาพักข้างทางของผูแ้ สวงบุญ
เดินทางถึงชายแดน อินเดีย-เนปาล ประทับตราหนังสื อเดินทางเพื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
เย็น
บริการอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
พักที่
HOTEL REDSUN RESORT หรื อเทีบเท่ า

วันทีห่ ้ า ลุมพินี (ประเทศเนปาล) / พาราณสี (ประเทศอินเดีย) : สถานทีป่ ระสู ติเจ้ าชายสิ ทธิธัตถะ
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
(โปรดเตรียมหนังสื อเดินทางไว้ กบั ตัวเพื่อประทับตราออกจากประเทศเนปาล เข้ าประเทศอินเดีย)
นาท่านสู่ ลมุ พินี วันสถานทีพ่ ระนางสิ ริมหามายา
ประสู ติเจ้ าชายสิ ทธิธัตถะกุมาร เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ปี
จอ 80 ปี ก่อนพุทธศักราช ภายในบริ เวณ ชมวิหาร
มหามายา ซึ่งสร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช ภายใน
ประดิษฐานแกะสลักพระนางสิ ริมหามายาประสู ติ
พระกุมาร และ รอยพระบาทน้อยบนแผ่นหินตรง
บริ เวณที่เชื่อว่าเป็ นจุดที่ประสู ติ นาท่านชม
เสาพระเจ้ าอโศก ที่มีขนาดความสู ง 22 ฟุต 4 นิ้วและ
ข้อความจารึ กเป็ นหลักฐานว่า “ณ ที่นี่คือสถานที่
ประสู ติของ พระพุทธเจ้ าศากยมุนี ซึ่งพระเจ้าอโศก
เสด็จมาบูชาในปี ที่ 20 แห่งรัชกาลของพระองค์” ชม
สระโบกขรณี ที่พระมารดาศรงสนานก่อนเวลา
ประสู ติกาล นาท่านสวดมนต์ทาสมาธิ
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านข้ามแดนออกจากประเทศเนปาลสู่ ประเทศอินเดีย
เดินทางถึงชายแดนอินเดีย-เนปาล ประทับตราหนังสื อเดินทางเพื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นาท่านเดินทางสู่ สาวัตถี
(ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทาง 4-5 ชั่วโมง)
เย็น
บริการอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
พักที่
HOTEL Lotus Sutra หรื อเทียบเท่า

วันที่หก สาวัตถี / พาราณสี : คฤหาสน์ องคุลมี าล - วัดเชตวันมหาวิหาร – พระมูลคันธกุฎี
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม กรุงสาวัตถี ศูนย์กลางเผยแพร่ พระพุทธศาสนาเมืองหลวงของแคว้นโกศลในอดีต
จากนั้นนาชมซากสถูปที่สร้างขึ้นบริ เวณที่เคยเป็ นคฤหาสน์ของท่าน อนาถบิณฑิกเศรษฐี และบ้าน
ของท่านปุโรหิ ตบิดาขององคุลีมาล แล้วนาท่านสู่ วัดศรี ลงั กา ชมภาพจิตรกรรมพุทธประวัติอนั
งดงาม นมัสการพระบรมสารี ริกธาตุ ชมสถานที่ธรณี สูบพระเทวทัต และนางจิญจมาวิกา และชม
ยมกาฎิ หาริ ยส์ ถูปที่พระพุทธองค์ทรงแสดงยมกปาฎิ
หาริ ย ป์ ราบพวกเดี ย รถี ย ์ก่ อ นจะเสด็จ ขึ้ น ไปโปรด
พุทธมารดาบนสวรรค์ช้ นั ดาวดึงส์ นาท่านนมัสการ
วัด เชตวัน มหาวิหาร ที่ ส ร้ า งถวาโดยอนาถบิ ณ ฑิ ก
เศรษฐี ซึ่ งพระพุทธองค์ประทับจาพรรษานานถึง 19
พรรษา นาท่านนมัสการ พระมูลคันธกุฎี ฤดูร้อน ฤดู
หนาว ฤดู ฝ น ชมธรรมศาลาที่ แ สดงธรรมครั้ ง
พุทธกาล ธรรมสภาที่ประชุ มสงฆ์ กุฎีพระอรหันต์
องค์ต่าง ๆ เช่ น พระโมคคัล ลา พระสารี บุตร พระ
อานนท์ พระสิ ว ลพระองคุ ลีมาล พระมหากัสสปะ
และอารามฝ่ ายพระภิกษุที่เคยจาพรรษาในครั้งพุทธกาล นาท่านนมัสการ อานันทโพธิ์ ที่มีอายุยืน
ยาวตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบนั มากกว่า 2,500 ปี
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ พาราณสี (ระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทาง 7-8 ชั่วโมง)
คา่
บริการอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
พักที่
HOTEL Amayaa หรื อเทียบเท่า

วันที่เจ็ด พาราณสี / กรุงเทพฯ : ล่องเรื อชมแม่นา้ คงคา - พุทธคยา
นาท่านล่องแม่น้ าคงคาอาทิตย์อรุ โณทัย เดินผ่านตัว
ตลาดของเมื อ งพาราณสี ที่ ค ลาคล่ า ไปด้ว ยผู ค้ น
และเดินผ่านตลาดชม วิถีชีวิตชาวเมืองพาราณสี สู่
ท่ าเรื อทัศวเมศ เพื่อล่ องเรื อชมแม่ น้าคงคา แม่ น้ า
ศักดิ์สิทธิ์ ของชาวฮินดู เพราะเชื่อว่าแม่น้ านี้ไหลมา
จาก ภูเขาไกรลาสบนสรวงสวรรค์ ชมพิธีอาระทิ
บูชา และการอาบน้ าล้างบาป และการเผาศพที่ท่า
มณีกรรณิการ์ ริ มฝั่ งแม่ น้ าคงคาของชาวฮิ นดู กว่า
4,000 ปี ไฟที่ไม่เคย ดับมอดลงเลย
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองพุทธคยา
(ระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ท่านสู่ พระมหาโพธิเจดีย์พทุ ธคยา ตรงกับ
ซึ่ งสร้ างโดยพระเจ้าหุ วิชกะ ในพุทธศตวรรษที่ 7
โดยมีรูปแบบผสมผสานเจดีย ์ แบบพุทธตั้งอยูเ่ หนือ
ปรางค์แ บบฮิ น ดู จนเกิ ด เอกลัก ษณ์ เ ฉพาะตัว น า
ท่านนมัสการ ต้ นพระศรี มหาโพธิ์ สถานที่ตรั สรู ้
ซึ่งปัจจุบนั เป็ นต้นที่ 4
นมัส การ พระแท่ น วั ช รอาสน์ ซึ่ งพระเจ้า อโศก
มหาราชสร้ างถวายไว้ตรงสถานที่ ที่ เคยเกิ ดรั ต น
บัลลังก์เมื่อวันตรั สรู ้ นมัสการ สั ตตมหาสถาน ที่
พระพุทธองค์เสวยวิมุติสุข 7 สัปดาห์หลังตรัสรู ้ กราบพระพุทธเมตตา อันศักดิ์สิทธิ์ ที่ประดิษฐาน
ภายในพระมหาโพธิ เจดียม์ าแต่โบราณ ชมสถานที่สาคัญ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่ลอ้ มรอบ
บริ เวณอยูม่ ากมายนาท่านไหว้พระสวดมนต์ใต้ตน้ พระศรี มหาโพธิ์สถานที่ตรัสรู ้
วัดไทยพุทธคยา ซึ่ งเป็ นวัดไทยแห่ งแรกในต่างแดนพระอุโบสถจาลองแบบจากวัดเบญจมบพิตร
ประดิษฐานพระพุทธชินราชจาลองภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่ องพระมหาชนกอันงดงาม
เย็น
บริการอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
พักที่
HOTEL Bodhgaya Regancy หรื อเทียบเท่า

04.30 น.

วันที่แปด สนามบินนานาชาติเมืองคยา / สนามบินดอนเมือง
เช้ า
07.30น.
10.40น.

14.50น.

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเมืองคยา
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน Air Asia เทีย่ วบินที่ FD123
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง, น้ าหนักกระเป๋ าโหลดใต้ทอ้ งเครื่ องสู งสุ ด ท่านละ1 ใบ
ไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องได้อีกท่านละ 1ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม)
เดินทางถึง สนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
โปรแกรมอาจมีการเปลีย่ นตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม

อัตราค่าบริการรวม
 พระวิทยากรตลอดทริปการเดินทาง
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด ภาษีสนามบิน ค่าประกันสายการบิน และภาษีน้ ามันของสายการบิน ใน
เส้นทาง กรุ งเทพฯ - คยา // คยา - กรุ งเทพ โดยสายการบินแอร์เอเชีย
(ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแก้ไขปรับเปลี่ยนราคาหากมีการปรับเปลี่ยนจากทางสายการบิน)
 ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อระดับเดียวกัน
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ
 ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ,
 น้ าดื่มบริ การบนรถ วันละ 1 ขวดต่อท่าน
 ค่ารถรับส่ งและระหว่างการนาเที่ยวตามรายการระบุ
 ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (วงเงินรักษาพยาบาลวงเงินไม่เกิน 500,000 ต่อ
ท่านการประกันอุบัติเหตุไม่ คุ้มครองกรณี ที่เสี ยชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจาตัว, การ
ติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การ
บาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยูภ่ ายใต้อานาจของสุ รายาเสพติด,
บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุด
งาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) ค่าใช้จ่าย
การเคลื่อนย้ายฉุ กเฉิ น กรณี เสี ยชี วิตไม่รวมค่าใช้จ่ายในการส่ งศพกลับประเทศหรื อประกอบพิธีศพ
อื่น ๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
ค่ าธรรมเนียมยื่นวีซ่าประเทศอินเดีย (E-Visa) สาหรับหนังสื อเดินทางไทย ราคา 3,400 บาท
ค่ าธรรมเนียมยื่นวีซ่าประเทศเนปาล สาหรับหนังสื อเดินทางไทย 1,000 บาท/ท่ าน
ค่ าทิปพนักงานขับรถและไกด์ ท้องถิ่น วันละ 100บาท ต่ อวัน /ท่ าน
ค่ าทิปไกด์ คนไทยขึน้ อยู่กบั ความพึงพอใจของลูกค้ า
ค่าจัดทาหนังสื อเดินทางชาวต่างชาติ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนื อจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ เช่ น ค่าโทรศัพท์ ค่าซัก
รี ด ฯลฯ
ค่าทาเอกสารผูถ้ ือต่างด้าว และ ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียม
ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณี ออกใบกากับภาษี
ค่าธรรมเนียมการชาระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA 3% AMEX 4%
ค่าน้ าหนักเกินพิกดั ตามสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัม

การชาระเงิน





สำหรับกำรจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่ านละ 20,000 บาท
(รวมค่ำธรรมเนี ยมยื่นE-Visa อินเดีย – เนปำล ภำยใน 24ชัว่ โมง หลังกำรจอง พร้อมสำเนำหนังสื อ
เดินทำง )
ชำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ ยกว่ำ 30 วัน
หำกไม่ชำระค่ำใช้จ่ำยภำยในกำหนด ทำงบริ ษทั จะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอัตโนมัติ

REMARK
 ในกรณี ที่ท่ำนจะใช้หนังสื อเดิ นทำงรำชกำร ( นทำเดิ )เล่มสี น้ ำเงินงธิไ ที่จะไม่กับคณะ บริ ษทั ร สงวนสิ ท
้ิเสธกำรเง้ำหรื อออกนอกประเททใดประเททหนร่ง เพรำะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้รับถิดชอบ หำกท่ำนถบกป
หนังสื อเดินทำงบิคคลธรรมดำ
 สถำนทบตเก็บค่ำธรรมเนียมวีซ่ำและไม่คืนในทิกกรณี

การยกเลิก






ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 90 วันงร้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วันไป เก็บค่ำใช้จ่ำยบำงส่ วนที่เกิดงร้น 5,000 บำท
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 – 25 วันไป เก็บมัดจำทั้งหมด
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25 – 20 วันไปเก็บค่ำใช้จ่ำย 50% งองค่ำทัวร์
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงน้อย 20 วันไปเก็บค่ำใช้จ่ำย 100% งองค่ำทัวร์

เงื่อนไขการให้ บริการต่ างๆ






บริ ษทั ร งอสงวนสิ ทธิไ กำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรม รำคำ และเงื่อนไงทั้งหมดโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทรำบ
ล่วงหน้ำ
บริ ษทั ร มีสิทธิไ ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหติสิดวิสัยจนไม่อำจแก้ไง
ได้
รำยกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่ องจำกควำมล่ำช้ำงองสำยกำรบิน โรงแรมที่พกั
ในต่ำงประเทท เหติ กำรณ์ทำงกำรเมือง และภัยธรรมชำติ รลร ที่อยบ่นอกเหนื อกำรควบคิ มงองทำง
บริ ษทั ร หรื อ ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมที่เกิดงร้นทำงตรง หรื อทำงอ้อม เช่น กำรเจ็บป่ วย กำรถบกทำร้ ำย กำร
สบ ญหำย ควำมล่ำช้ำ หรื อ จำกอิบตั ิเหติต่ำง ๆ ทั้งนี้ บริ ษทั ร จะคำนรงถรงควำมปลอดภัยและควำมสะดวก
งองถบเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ













บริ ษทั รจะไม่รับถิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเง้ำเมืองห้ำมถบเ้ ดิ นทำงเง้ำประเททเนื่ องจำกมีสิ่งถิด
กฎหมำยหรื อสิ่ งงองห้ำมนำเง้ำประเททเอกสำรเดิ นทำงไม่ถบกต้องหรื อควำมประพฤติส่อไปในทำง
เสื่ อมเสี ยหรื อด้วยเหติถลใดๆ ก็ตำมที่กองตรวจคนเง้ำเมืองพิจำรณำแล้ว ทำงบริ ษทั ร ไม่อำจคืนเงินให้
ท่ำนได้ ไม่วำ่ จำนวนทั้งหมด หรื อ บำงส่ วน
รำยกำรนี้ เป็ นเพียงง้อเสนอที่ตอ้ งได้รับกำรยืนยันจำกบริ ษทั รอีกครั้งหนร่ งหลังจำกได้สำรองที่นงั่ บน
เครื่ องและโรงแรมที่พกั ในต่ำงประเททเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนี้ อำจเปลี่ยนแปลงได้
ตำมควำมเหมำะสม
บริ ษทั ร จะไม่รับถิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเง้ำเมืองงองประเททไทย งดออกเอกสำรเง้ำเมือง
ให้กบั ชำวต่ำงชำติ หรื อ คนต่ำงด้ำวที่พำนักอยบใ่ นประเททไทย
บริ ษทั งอสงวนสิ ทธิไ ที่จะเลื่อนกำรเดินทำงในกรณี ที่มีถรบ ้ ่ วมคณะไม่ถรง 16 ท่ำน หรื อตำมที่ตกลงไว้กบั
ทำงบริ ษทั
กำรไม่รับประทำนอำหำรบำงมื้อไม่เที่ยวตำมรำยกำรไม่สำมำรถงอหักค่ำบริ กำรคืนได้เพรำะกำรชำระ
ค่ำทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมำจ่ำย
ตัว๋ เครื่ องบินเมื่อออกตัว๋ แล้วไม่สำมำรถ Refund ได้ทิกกรณี โดยเงื่อนไงงองสำยกำรบิน

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ ละเอียดทั้ง 7 ข้ อ
1. บริ ษทั ร สงวนสิ ทธิไ ที่จะไม่รับถิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสี ยหำย ไม่ว่ำกรณี ที่กองตรวจคนเง้ำเมือง
งองไทยไม่อนิ ญำตให้เดิ นทำงออกหรื อกองตรวจคนเง้ำเมื องงองแต่ ละประเททไม่ อนิ ญำตให้เง้ำ
เมือง
2. บริ ษทั ร สงวนสิ ทธิไ ในกำรที่จะไม่รับถิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสี ยหำย อันเกิดจำกเหติสิดวิสัยที่ทำง
บริ ษทั ร ไม่สำมำรถควบคิมได้ เช่น กำรนัดหยิดงำน, จลำจล, กำรล่ำช้ำหรื อยกเลิกงองเที่ยวบิน
3. บริ ษทั ร สงวนสิ ทธิไในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
4. บริ ษทั ร สงวนสิ ทธิไในกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริ กำร โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
5. กำรไม่รับประทำนอำหำรบำงมื้อไม่ เที่ ยวตำมรำยกำรไม่ สำมำรถงอหักค่ ำบริ กำรคื นได้เพรำะกำร
ชำระค่ำทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมำจ่ำย
6. ตัว๋ เครื่ องบินเมื่อออกตัว๋ แล้วไม่สำมำรถ Refund ได้ทิกกรณี โดยเงื่อนไงงองสำยกำรบินกำหนด
7. กรณี ที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่ำน ทำงบริ ษทั ร สงวนสิ ทธิไ ในกำรงดออกเดินทำงโดยทำงบริ ษทั ร
จะแจ้งให้ท่ำนทรำบล่วงหน้ำ 14 วันก่อนกำรเดินทำง

* ในกรณีที่ลูกค้าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ จะไม่ ขอรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น *

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องโรงแรมที่พกั
เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพักงองแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จรงอำจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว )Single(
และห้องคบ่)Twin/Double( และห้องพักแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง )Triple Room( ห้องพักอำจจะไม่ติดกัน

ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่ านผู้มีเกียรติซึ่งร่ วมเดินทาง
ทำงบริ ษทั ร เป็ นตัวแทนในกำรจัดนำสัมมนำ และกำรเดิ นทำงที่มีควำมชำนำญ โดยจัดหำโรงแรมที่พกั
อำหำร ยำนพำหนะและสถำนที่ ท่องเที่ ยวพร้อมทั้งกำรสัมมนำ ดบ งำน เพื่อควำมสะดวกสบำย และเกิ ด
ประโยชน์สบงสิ ดในกำรเดินทำง ทั้งนี้ทำงบริ ษทั ร ไม่สำมำรถรับถิดชอบในอิบตั ิเหติหรื อควำมเสี ยหำยที่เกิด
จำกโรงแรมที่พกั ยำนพำหนะ, อันเนื่องจำกอิบตั ิเหติรวมถร งภัยธรรมชำติ, โจรกรรม, วินำทกรรม, อัคคีภยั ,
กำรถละงำน, กำรจลำจล, สงครำมกำรเมือง, กำรถันถวนงองอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำระหว่ำงประเทท, กำร
นัดหยิดงำน, ควำมล่ำช้ำงองเที่ยวบิน, สำยกำรเดินเรื อ, รถไฟ, พำหนะท้องถิ่น,ตลอดจนกำรถบกป้ิเสธออก
วีซ่ำจำกกงสิ ล และ / หรื อ ส่ วนงำนที่เกี่ยวง้องกับสถำนเอกอัครรำชทบต รวมถรงถบม้ ีอำนำจทำกำรแทนประจำ
ประเททไทย )โดยไม่จำต้องแสดงเหติถล เนื่องจำกเป็ นสิ ทธิ พิเทษทำงกำรทบต( ซร่ งอยบเ่ หนื อกำรควบคิมงอง
บริ ษทั ร หมำยรวมถรงในระหว่ำงกำรเดิ นทำงท่ องเที่ยวทั้งใน หรื อ ต่ำงประเทท แต่ทำงบริ ษทั ร มีควำม
คิ ้ ม ครอง และประกั น อิ บ ั ติ เ หติ ตำมเงื่ อ นไงที่ บ ริ ษั ท ร ที่ รั บ ประกั น ในกรณี ที่ ถบ ้ร่ วมเดิ น ทำง
ถบกป้ิเสธโดยเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเง้ำเมืองงองประเททไทย และ/หรื อ ต่ำงประเทท มิให้เดินทำงออก หรื อ
เง้ำประเทท เนื่องมำจำกควำมประพฤติ พฤติกรรมงองถบเ้ ดินทำง ไม่ป้ิบตั ิตำมกฎระเบียบด้ำนกำรควำมคิม
โรคติดต่อเฉพำะพื้นที่มีกำรปลอมแปลงเอกสำรเพื่อกำรเดินทำง รวมถรงมีสิ่งถิดกฎหมำย บริ ษทั ร จะไม่คืน
ค่ ำใช้จ่ ำยใดๆ รำยละเอี ย ดด้ำนกำรเดิ นทำง อำจมี กำรเปลี่ ย นแปลงได้ตำมควำมจำเป็ น หรื อ เพื่ อควำม
เหมำะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ทั้งนี้ กำรงอสงวนสิ ทธิ ดังกล่ำว บริ ษทั จะยรดถือและ
คำนรงถรงถลประโยชน์ตลอดจนควำมปลอดภัยงองท่ำนถบม้ ีเกียรติ ซร่งร่ วมเดินทำงเป็ นสำคัญ

เอกสารในการยื่ น E-VISA ท่องเที่ยวอินเดีย






รูปถ่ายสี (ถ่ำยมำไม่เกิน 3 เดื อน ขนำด 2×2 นิ้ ว) 2 รู ป พื้ นหลังสีขำว
หนังสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้ำว่ำงอย่ำงน้อย 2 หน้ำ(ฉบับจริ ง)
สาเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
สาเนาหน้าวีซ่าที่เคยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชุด (หำกมี)

หมายเหตุ การอนุ มตั ิเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูตทางบริษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทัง้ สิ้น ทัง้ นี้
บริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ ดินทางเท่านัน้

แบบฟอร์มสาหรับกรอกข้อมูลยื่ น E- Visa อินเดีย
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็ นจริง เนื่ องจากจะมีผลต่อการพิจารณาVisaของท่าน)
ชื่ อ – นำมสกุล ผูเ้ ดินทำง [ภำษำไทย]……………………………………………………………..……………………………………….
1. นำมสกุล[ภำษำอังกฤษ]…………………………………………….......................................................................
2. นำมสกุลตอนเกิด [ภำษำอังกฤษ]……………………………………………….......................................................
3. ชื่ อตัว [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………………………………………………..…………………………………..
4. วัน /เดื อน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………..……………………………………………………...
5. สถำนที่เกิด (จังหวัด) …………………………………………………………..…………………………………………………………….
6. ประเทศที่เกิด……………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. สัญชำติปัจจุบนั ไทย
.สัญชำติโดยกำเนิ ด หำกต่ำงจำกปัจจุบนั ……………………….………………………
8. เพศ
ชำย
หญิง
9. สถำนภำพ

โสด
แต่งงำน (จดทะเบียน)
แต่งงำน (ไม่จดทะเบียน)
หย่ำ
แยกกันอยู ่
หม้ำย
อื่ นๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณี เป็ นผูเ้ ยำว์ กรุ ณำกรอกชื่ อ-นำมสกุล ที่อยู(่ หำกต่ำงจำกผู ข้ อ) และสัญชำติของผู ม้ ีอำนำจปกครอง/ดูแล
ผูเ้ ยำว์………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. ที่อยูต่ ำมทะเบียนบ้ำนของผูข้ อ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หมำยเลขโทรศัพท์มือถื อ............................................ อีเมล ……………………………..………………………………………
12. อำชีพปัจจุบนั .....................................................................................................................................
13. ชื่ อบริ ษัทหรื อร้ำนค้ำ ที่อยู ่ หมำยเลขโทรศัพท์ / สำหรับนักเรี ยน นักศึ กษำ กรุ ณำกรอกชื่ อ ที่อยูข่ องสถำบัน
ศึกษำ…………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………
14. ท่ำนเคยถูกปฏิเสธวีซำ่ อินเดียหรื อไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในกำรปฏิเสธ)................................................

15. ควำมรับผิดชอบค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำรงชีพระหว่ำงกำรเดินทำงและพำนักอยูข่ องผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซำ่ เอง
มีผูอ้ ่ ื นออกให้(ญำติ/บริ ษทั /องค์กร)
กรุ ณำระบุช่ ื อ .....................................................
สิ่ งที่ชว่ ยในกำรดำรงชีพ
เช็คเดินทำง

เงินสด

บัตรเครดิต

ที่พกั ที่มีผูจ้ ดั หำให้

ชำระค่ำที่พกั ล่วงหน้ำแล้ว

ค่ำใช้จำ่ ยทัง้ หมดระหว่ำงพำนักมีผูอ้ อกให้

ชำระค่ำพำหนะล่วงหน้ำแล้ว

ชำระค่ำพำหนะล่วงหน้ำแล้ว

อื่ นๆ (โปรดระบุ)

