
 
 

   

 
 

รหสัโปรแกรม : 16484  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

ตามรอยพระศาสดา 
๔ สังเวชนียสถาน  ณ.  ประเทศอนิเดยี  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีห่น่ึง FD122 ดอนเมือง (DMK) คยา (GAY) 08.20 10.10 

วนัทีแ่ปด FD123 คยา (GAY)  ดอนเมือง (DMK) 10.40 14.50 

อตัราค่าบริการเป็นเงนิ ไทยบาท (ผู้เดนิทางไม่ต า่กว่า 16ท่านขึน้ไป ) 

วนัเดินทาง  
ราคาผู้ใหญ่ 

พกัห้องคู่/ท่าน 
พกัห้องเดี่ยว 
จ่ายเพิม่ท่านละ 

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 



 

 

วนัแรก : กรุงเทพ / สนามบินคยา        

05.30น. พร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ช้ัน 3 ประตูที ่... โดยมีเจา้หนา้ท่ี
จากทางบริษทั คอยต้อนรับให้บริการ และอ านวยความสะดวก  ในเร่ืองเอกสารต่าง ๆ และ
สัมภาระในการเดินทางใหก้บัทุกท่าน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

08.20 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองคยา  โดยสายการบิน Air Asia  เทีย่วบิน FD122 
                        (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง, น ้ าหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ืองสูงสุด ท่านละ1 ใบ                     

ไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองไดอี้กท่านละ 1ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม) 
10.10น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองคยา (เวลาทีอ่ินเดีย ช้ากว่าเมืองไทย 1 ช่ัวโมง 30 นาท)ี 

(ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เน่ืองจากอาคาร
ผูโ้ดยสารขาเขา้ของเมืองคยา การบริการของเจา้หนา้ท่ีตรวจคน
เขา้เมืองยงัไม่พร้อมให้บริการเต็มท่ี อาจท าให้ท่านผูเ้ดินทาง
ไม่ไดรั้บความสะดวกและล่าชา้)   

                   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองพทุธคยา  
กลางวนั บริการอาหารกลางวันน าชม แม่น ้าเนรัญชรา ชม สถานที่

พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานลอยถาด หลังจากรับถวายข้าว
มธุปายาสจากนางสุชาดา ชมซาก สุชาดาสถูป ท่ีสันนิษฐานว่า
สร้างโดยพระเจา้อโศกมหาราช บริเวณสถานท่ีซ่ึงเคยเป็นบา้น
นางสุชาดา  

 น าท่านสู่ พระมหาโพธิเจดีย์พทุธคยา ตรงกบั 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

                   ซ่ึงสร้างโดยพระเจา้หุวิชกะ ในพุทธศตวรรษท่ี 7 โดยมีรูปแบบผสมผสานเจดีย ์แบบพุทธตั้งอยู่
เหนือปรางคแ์บบฮินดู จนเกิดเอกลกัษณ์เฉพาะตวั น าท่านนมสัการ ต้นพระศรีมหาโพธิ์  สถานท่ี
ตรัสรู้ซ่ึงปัจจุบนัเป็นตน้ท่ี 4  

                   นมสัการ พระแท่นวัชรอาสน์ ซ่ึงพระเจา้อโศกมหาราชสร้างถวายไวต้รงสถานท่ี ท่ีเคยเกิดรัตน
บลัลงักเ์ม่ือวนัตรัสรู้ นมสัการ สัตตมหาสถาน ท่ีพระพุทธองคเ์สวยวิมุติสุข 7 สัปดาห์หลงัตรัสรู้ 
กราบพระพุทธเมตตา อันศกัด์ิสิทธ์ิท่ีประดิษฐานภายในพระมหาโพธิเจดียม์าแต่โบราณ ชม
สถานท่ีส าคญั โบราณวตัถุ ลอ้มรอบบริเวณอยู่มากมายน าท่านไหวพ้ระสวดมนต์ใตต้น้พระศรี
มหาโพธ์ิสถานท่ีตรัสรู้ 

เยน็      บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัที ่ HOTEL Bodhgaya Regancy หรือเทียบเท่า 
 
วนัที่สอง  พุทธคยา / ราชคฤห์ / นาลนัทา : เขาคชิกูฎ-มหาวทิยาลยันาลนัทา- หลวงพ่อพระองค์ด า 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  น าท่านออกเดินทางสู่ ราชคฤห์ นครหลวงแห่งแควน้มคธ อนัเจริญรุ่งเรืองเม่ือสมยัพุทธกาล

 ปกครองโดยพระเจา้พิมพิสาร  
                    (ระยะการเดินทางประมาณ 60กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง)  

ผา่นชม วดัไทยพุทธคยา ซ่ึงเป็นวดัไทยแห่งแรกในต่างแดนพระอุโบสถจ าลองแบบจากวดัเบญจม
บพิตร ประดิษฐานพระพุทธชินราชจ าลองภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเร่ืองพระมหาชนกอนั
งดงาม 

  เดินทางถึง ราชคฤห์ ซ่ึงยังปรากฏก าแพงเชิงเทิน
ล้อมรอบตามสันเขาทั้ ง  5 ลูก เ ป็นปราการอัน
เข้มแข็งคล้ายก าแพงเมืองจีน น าท่านขึน้ เขาคิชกูฏ 
สถานที่ซ่ึงพระพุทธองค์ทรงโปรดประทับมากที่สุด
ในเมืองนี ้นมสัการพระมูลคันธกุฎีพระพุทธองค์บน
ยอดเขา นมัสการกุฏิพระอานนท์, ถ ้าสุกรขาตา ที่
พระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์ ชมสถานที่พระ
เทวทัตกลิง้หินใส่พระพุทธองค์ ชมวิวทิวทัศน์ของ
เมืองราชคฤห์อนัล้อมรอบด้วยภูเขาทั้ง 5 ลูก จากเบ้ืองสูงลงจากเขาคชิกูฏแล้ว  
(การข้ึนเขาคิชกูฏ ซ่ึงเป็นการเดินข้ึนท่ีสูง ลาดชนัพอประมาณ ระยะทางโดยรวมประมาณ 750 
เมตร ทุกท่านจะตอ้งเดินข้ึน รถยนตไ์ม่สามารถข้ีนไปถึงได ้ผูท่ี้แขง็แรงสามารถเดินข้ึนได ้ใชเ้วลา



 

 

ประมาณ 15-20 นาที ส าหรับท่านท่ีคิดวา่เดินไม่ไหว กส็ามารถข้ึนไดโ้ดยวิธีการนัง่เสล่ียง คนหาม
ข้ึน-ลงได ้แต่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน เพื่อติดต่อแขกใหเ้ตรียมคานหามไปรอท่ีเชิงเขา)  
*** การใช้บริการนั่งเสลีย่งขึน้-ลง ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์ ***  

  
                   ระหว่างทาง น าท่านผ่านชม วดัชีวกอัมพวนั ของพ่อหมอชีวกโกมารภัจน์ ซ่ึงเคยเป็นท่ีปฐม

พยาบาลพระพุทธเจา้ เม่ือถูกพระเทวทตัลอบท าร้าย และยงันบัเป็นโรงพยาบาลสงฆแ์ห่งแรกของ
โลกอีกดว้ย 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  น าท่านชม วดัเวฬุวนาราม วดัแห่งแรกของโลก ท่ีพระเจา้พิมพิสารสร้างถวายพระพุทธองค ์และ 

ณ ท่ีน้ีได้เกิดเหตุการณ์ ซ่ึงพระสงฆ์ 1,250 รูป 
ลว้นเป็นเอหิภิกขุมาประชุมพร้อมกนั โดยมิได้
นดัหมาย ท่ีเรียกว่า “มาฆบูชา” แลว้ชม ตโปธาร 
น ้ าแร่ร้อนซ่ึงกล่าวกนัว่าเป็นน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิท่ีไหล
ผ่านนครชั้น “โลหกุมภีร์” ชาวฮินดูเช่ือว่าเม่ือ
อาบแลว้จะไดบุ้ญสามารถรักษาโรคร้ายได ้สร้าง
ท่ีอาบน ้าเป็นชั้นตามความเช่ือเร่ืองวรรณะ 

  น าท่านเดินทางสู่ นาลันทา เมืองบา้นเกิดของ
พ ร ะส า รี บุ ต ร  อั ค ร ส า ว ก เ บ้ื อ ง ข ว า ข อ ง
พระพุทธเจ้าน าชม มหาวิทยาลัยนาลันทา 
มหาวิทยาลยัสงฆ ์แห่งแรกของโลกท่ีเคยรุ่งเรือง 
และยิ่งใหญ่เม่ือพนัปีมาแลว้ โดยเป็นศูนยก์ลาง
พุทธศาสนาในสมัยโบราณมีนักศึกษามาจาก
นานาประเทศรวมทั้งพระถงัซงัจัง๋จากเมืองจีน  

                   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 
พระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิแกะสลกัดว้ยหินแกรนิตสี
ด า เดิมประดิษฐานอยู่ในมหาวิทยาลยันาลนัทา ต่อมาเม่ือมหาวิทยาลยัถูกเผาท าลายแต่ องคพ์ระ
กลบัยงัคงอยูอ่ยา่งเกือบจะสมบูรณ์และแวะซ้ือขนมขาชา ท่ีมีช่ือเสียงมาแต่คร้ังพุทธกาล  

                  จากนั้นเดินทางสู่ เมืองปัตนะ (Patna)  
                   (ระยะทาง 80กิโลเมตรใชเ้วลาประมาณ2 ชัว่โมง)           



 

 

                  ในอดีตมีช่ือเรียก เช่น ปัตนะ ปาฏลีบุตร มคธ ปัจจุบนัเป็นเมืองหลวงของแควน้พิหาร ในอดีตเมือง
น้ีเคยเป็นสถานท่ีท าสังคายนาพระธรรมวินัยคร้ังท่ีสาม ณ อโศการาม และท่ีน่ียงัเป็นสถานท่ี          
ท่ีเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปทัว่อินเดียในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช 

เยน็  บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัที ่  HOTEL  PATLIPUTRA CONTINENTAL  หรือเทียบเท่า 
 
วนัทีส่าม  ปัตนะ / เวสาล ี/ กุสินารา : ซากสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ /สถูปบบรรจุบรมสารีรกธาตุ  
                    กูฎาศาลาป่มหาวนั - วดัวาฬุการาม   

เชา้ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
                    จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองไวสาล ี
                    (ระยะทาง 62 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง)  
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เ มืองไวสาลี  เ มืองหลวงของแคว้นวัช ชี  สมัย

พุทธกาลซ่ึงพระพุทธองคเ์สด็จมาโปรดชาวเมืองให้
รอดพ้นจากโรคห่า ท่ีมาของการสวดรัตนปริต 
นมสัการ ซากสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซ่ึง
เหล่ากษตัริยว์ชัชีไดรั้บแบ่งมาหลงัถวายพระเพลิง
พุทธสรีระ 1 ใน 8 ส่วน  

 วงัโบราณท่ีหลงเหลืออยู ่นมสัการ 
                   วดักูฏาศาลาป่ามหาวนั ซ่ึงปรากฏสถูปทรงคว  า่  

เสาหินของพระเจา้อโศกมหาราชท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดท่ียงัปรากฏสิงโตหินบนยอดเสาและวดัน้ียงัเป็นท่ี
พระพุทธองคป์ระทานพุทธานุญาตบวช พระนางปชาบดีโคตรมีเป็นพระภิกษุณีรูปแรกของโลก 
นมสัการซาก วดัวาฬุการาม สถานท่ีประชุมสังคายนาพระไตรปิฎกคร้ังท่ี 2ในสมยัพระเจา้กาฬ
โศกแห่งเวสาลี เม่ือราว พ.ศ.100     

                   น าท่านเขา้สู่เมืองเมืองกสิุนารา  
                    (ระยะทาง 170 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ3-4 ช่ัวโมง)  
                    
                   น าท่านนมสัการสถานท่ีปรินิพพาน ณ สาลวโน

ทยาน ซ่ึงมีตน้สาละปลูกเพื่อเป็นอนุสสติถึงพระ
พุทธองค ์นมสัการมหาปรินิพพานสถูปซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นเจดียท์รงบาตรคว  า่สูงใหญ่ มีฉตัร 3 
ชั้นตอนบนสุด เคยพงัลงมา เม่ือปี 2506 ปัจจุบนั



 

 

ไดบู้รณะแลว้ ดา้นหนา้เป็นมหาปรินิพพานวหิาร ภายในมี พระพุทธรูป ปางปรินิพพาน ฝีมือช่าง
ชาวมถุรา สร้างดว้ยหินทรายแดง อายกุวา่ 1,900 ปี ท่ีงดงามยิง่ โดยรอบยงัปรากฏซาก
โบราณสถาน หมู่กฎิุสงฆส์ถูปเจดียต่์าง ๆ แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในสมยั
โบราณนบัเป็นพนัปี  

                   นมัสการมกุฏพันธนเจดีย์ สถานท่ีถวายพระ
เพลิงพระสรีระของพระพุทธเจา้ ซ่ึงเหล่าบรรดา
มลัละกษตัริย ์ไดถ้วายสถานท่ีน้ีอนัเคยใชเ้ป็นท่ี
ประกอบพิธีสวมมงกุฎ รับต าแหน่งกษตัริยแ์ห่ง
แควน้มัลละมาแต่โบราณ ซ่ึงปัจจุบันเป็นซาก
เจดียท์รงกลมขนาดใหญ่สร้างในสมัยพระเจ้า
อโศกมหาราช ตั้ งอยู่ห่างจากสาลวโนทยาน
ประมาณ 1 กิโลเมตร 

เยน็  บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัที ่  HOTEL  Adelphi Grand หรือเทียบเท่า 
 
วนัทีส่ี่    กสิุนารา (ประเทศอนิเดีย) / ลุมพนีิ (ประเทศเนปาล)  

เชา้  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
              (โปรดเตรียมหนังสือเดินทางไว้กบัตัวเพ่ือประทบัตราออกจากประเทศอนิเดีย เข้าประเทศเนปาล) 

              น ำทำ่นเดินทำงสู ่เมืองลุมพินี  

                   (ระยะทาง 150กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 4-5 ชัว่โมง)  
                   เขา้ชายแดน อนิเดีย-เนปาล และประทบัตราหนงัสือเดินทาง เพื่อผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ ลมุพนีิ 
  แวะพกั ณ วดัไทยนวราชรัตนาราม 960 แดนสุขาวดี ศาลาพกัขา้งทางของผูแ้สวงบุญ 
  เดินทางถึงชายแดน อินเดีย-เนปาล ประทบัตราหนงัสือเดินทางเพื่อผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
เยน็  บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัที ่  HOTEL REDSUN RESORT  หรือเทบีเท่า 
 
 
 



 

 

วนัทีห้่า  ลมุพนีิ (ประเทศเนปาล) / พาราณสี (ประเทศอนิเดีย) : สถานทีป่ระสูติเจ้าชายสิทธิธัตถะ  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
(โปรดเตรียมหนังสือเดินทางไว้กบัตัวเพ่ือประทบัตราออกจากประเทศเนปาล เข้าประเทศอนิเดีย)
น าท่านสู่ลมุพนีิ วนัสถานทีพ่ระนางสิริมหามายา
ประสูติเจ้าชายสิทธิธัตถะกมุาร เม่ือวนัเพญ็เดือน 6 ปี
จอ 80 ปี ก่อนพุทธศกัราช ภายในบริเวณ ชมวหิาร
มหามายา ซ่ึงสร้างโดยพระเจา้อโศกมหาราช ภายใน
ประดิษฐานแกะสลกัพระนางสิริมหามายาประสูติ
พระกมุาร และ รอยพระบาทนอ้ยบนแผน่หินตรง
บริเวณท่ีเช่ือวา่เป็นจุดท่ีประสูติ น าท่านชม  
เสาพระเจ้าอโศก ท่ีมีขนาดความสูง 22 ฟุต 4 น้ิวและ
ขอ้ความจารึกเป็นหลกัฐานวา่ “ณ ท่ีน่ีคือสถานท่ี
ประสูติของ พระพทุธเจ้าศากยมุนี ซ่ึงพระเจา้อโศก
เสดจ็มาบูชาในปีท่ี 20 แห่งรัชกาลของพระองค”์ ชม
สระโบกขรณีท่ีพระมารดาศรงสนานก่อนเวลา
ประสูติกาล  น าท่านสวดมนตท์ าสมาธิ  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  น าท่านขา้มแดนออกจากประเทศเนปาลสู่ประเทศอินเดีย  
  เดินทางถึงชายแดนอินเดีย-เนปาล ประทบัตราหนงัสือเดินทางเพื่อผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
  น าท่านเดินทางสู่ สาวตัถี  
                   (ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 4-5 ช่ัวโมง) 
เยน็  บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัที ่  HOTEL  Lotus Sutra หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
วนัที่หก    สาวตัถี / พาราณสี : คฤหาสน์องคุลมีาล  - วดัเชตวนัมหาวหิาร – พระมูลคนัธกฎุ ี 
เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  น าท่านชม กรุงสาวตัถี ศูนยก์ลางเผยแพร่พระพุทธศาสนาเมืองหลวงของแควน้โกศลในอดีต 
 จากนั้นน าชมซากสถูปท่ีสร้างข้ึนบริเวณท่ีเคยเป็นคฤหาสนข์องท่าน อนาถบิณฑิกเศรษฐี และบา้น

ของท่านปุโรหิตบิดาขององคุลีมาล  แลว้น าท่านสู่ วัดศรีลงักา ชมภาพจิตรกรรมพุทธประวติัอนั
งดงาม นมสัการพระบรมสารีริกธาตุ ชมสถานท่ีธรณีสูบพระเทวทตั และนางจิญจมาวิกา และชม
ยมกาฎิหาริยส์ถูปท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดงยมกปาฎิ
หาริยป์ราบพวกเดียรถีย์ก่อนจะเสด็จข้ึนไปโปรด
พุทธมารดาบนสวรรคช์ั้นดาวดึงส์  น าท่านนมสัการ 
วัดเชตวันมหาวิหาร ท่ีสร้างถวาโดยอนาถบิณฑิก
เศรษฐี ซ่ึงพระพุทธองคป์ระทบัจ าพรรษานานถึง 19 
พรรษา น าท่านนมสัการ พระมูลคันธกุฎี ฤดูร้อน ฤดู
หนาว ฤดูฝน ชมธรรมศาลา ท่ีแสดงธรรมคร้ัง
พุทธกาล ธรรมสภาท่ีประชุมสงฆ์ กุฎีพระอรหันต์
องค์ต่าง ๆ เช่น พระโมคคลัลา พระสารีบุตร พระ
อานนท์ พระสิวลพระองคุลีมาล พระมหากสัสปะ 
และอารามฝ่ายพระภิกษุท่ีเคยจ าพรรษาในคร้ังพุทธกาล  น าท่านนมสัการ อานันทโพธิ์ ท่ีมีอายยุืน
ยาวตั้งแต่คร้ังพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบนัมากกวา่ 2,500 ปี 

กลางวนั     บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ พาราณสี  (ระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 7-8 ช่ัวโมง) 
ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัที ่   HOTEL Amayaa หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
วนัที่เจด็    พาราณสี / กรุงเทพฯ : ล่องเรือชมแม่น า้คงคา  - พทุธคยา 

04.30 น. น าท่านล่องแม่น ้าคงคาอาทิตยอ์รุโณทยั เดินผ่านตวั
ตลาดของเมืองพาราณสี ท่ีคลาคล ่าไปด้วยผูค้น 
และเดินผ่านตลาดชม วิถีชีวิตชาวเมืองพาราณสี สู่
ท่าเรือทัศวเมศ เพื่อล่องเรือชมแม่น ้าคงคา แม่น ้ า
ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวฮินดู เพราะเช่ือว่าแม่น ้ าน้ีไหลมา
จาก ภูเขาไกรลาสบนสรวงสวรรค์  ชมพิธีอาระทิ
บูชา และการอาบน ้ าลา้งบาป และการเผาศพท่ีท่า
มณีกรรณิการ์ ริมฝ่ังแม่น ้ าคงคาของชาวฮินดูกว่า 
4,000 ปี ไฟท่ีไม่เคย ดบัมอดลงเลย  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองพทุธคยา  
                   (ระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 6 ช่ัวโมง) 
บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารโรงแรม 
                   ท่านสู่ พระมหาโพธิเจดีย์พทุธคยา ตรงกบั 
                   ซ่ึงสร้างโดยพระเจา้หุวิชกะ ในพุทธศตวรรษท่ี 7 

โดยมีรูปแบบผสมผสานเจดีย ์แบบพุทธตั้งอยูเ่หนือ
ปรางค์แบบฮินดู จนเกิดเอกลักษณ์เฉพาะตวั น า
ท่านนมสัการ ต้นพระศรีมหาโพธิ์  สถานท่ีตรัสรู้ 
ซ่ึงปัจจุบนัเป็นตน้ท่ี 4  
นมัสการ พระแท่นวัชรอาสน์  ซ่ึงพระเจ้าอโศก
มหาราชสร้างถวายไวต้รงสถานท่ี ท่ีเคยเกิดรัตน
บลัลงัก์เม่ือวนัตรัสรู้ นมสัการ สัตตมหาสถาน ท่ี
พระพุทธองคเ์สวยวิมุติสุข 7 สัปดาห์หลงัตรัสรู้ กราบพระพุทธเมตตา อนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีประดิษฐาน
ภายในพระมหาโพธิเจดียม์าแต่โบราณ ชมสถานท่ีส าคญั โบราณสถาน โบราณวตัถุ ท่ีลอ้มรอบ
บริเวณอยูม่ากมายน าท่านไหวพ้ระสวดมนตใ์ตต้น้พระศรีมหาโพธ์ิสถานท่ีตรัสรู้ 
วดัไทยพุทธคยา ซ่ึงเป็นวดัไทยแห่งแรกในต่างแดนพระอุโบสถจ าลองแบบจากวดัเบญจมบพิตร 
ประดิษฐานพระพุทธชินราชจ าลองภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัเร่ืองพระมหาชนกอนังดงาม 

 เยน็      บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัที ่ HOTEL Bodhgaya Regancy หรือเทียบเท่า 



 

 

 

วนัที่แปด    สนามบินนานาชาติเมืองคยา / สนามบินดอนเมือง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.30น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเมืองคยา 
10.40น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Asia  เทีย่วบินที ่FD123 

                        (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง, น ้ าหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ืองสูงสุด ท่านละ1 ใบ                     
ไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองไดอี้กท่านละ 1ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม) 

14.50น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ  

 
โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อตัราค่าบริการรวม 
   พระวทิยากรตลอดทริปการเดินทาง 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ภาษีสนามบิน ค่าประกนัสายการบิน และภาษีน ้ามนัของสายการบิน  ใน

เส้นทาง กรุงเทพฯ - คยา //  คยา - กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์เอเชีย                                                             
(ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการแกไ้ขปรับเปล่ียนราคาหากมีการปรับเปล่ียนจากทางสายการบิน) 

 ค่าท่ีพกัหอ้งละ  2  ท่าน ในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการท่ีระบุ,  
 น ้าด่ืมบริการบนรถ วนัละ 1 ขวดต่อท่าน  
 ค่ารถรับส่งและระหวา่งการน าเท่ียวตามรายการระบุ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (วงเงินรักษาพยาบาลวงเงินไม่เกิน 500,000 ต่อ

ท่านการประกนัอุบัติเหตุไม่คุ้มครองกรณีที่เสียชีวิต หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาตวั, การ
ติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การ
บาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้านาจของสุรายาเสพติด, 
บาดเจบ็จากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุด
งาน, การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน  (Terrorism, Hijack, Skyjack) ค่าใชจ่้าย
การเคล่ือนยา้ยฉุกเฉิน กรณีเสียชีวิตไม่รวมค่าใชจ่้ายในการส่งศพกลบัประเทศหรือประกอบพิธีศพ 
อ่ืน ๆ ตามเง่ือนไขในกรมธรรม 
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมย่ืนวซ่ีาประเทศอนิเดีย (E-Visa) ส าหรับหนังสือเดินทางไทย ราคา 3,400 บาท 
  ค่าธรรมเนียมย่ืนวซ่ีาประเทศเนปาล  ส าหรับหนังสือเดินทางไทย   1,000 บาท/ท่าน 
  ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น  วนัละ 100บาท ต่อวนั /ท่าน 
  ค่าทปิไกด์คนไทยขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของลูกค้า 
 ค่าจดัท าหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นรายการและค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซัก
รีด ฯลฯ 

 ค่าท าเอกสารผูถื้อต่างดา้ว และ ค่าวซ่ีาท่ีมีค่าธรรมเนียม 
 ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีออกใบก ากบัภาษี 
 ค่าธรรมเนียมการช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต VISA 3% AMEX 4% 
 ค่าน ้าหนกัเกินพิกดัตามสายการบินก าหนด  20 กิโลกรัม 



 

 

 

การช าระเงนิ  
 ส ำหรับกำรจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท  

(รวมค่ำธรรมเนียมยื่นE-Visa อินเดีย – เนปำล ภำยใน 24ชัว่โมง  หลงักำรจอง พร้อมส ำเนำหนงัสือ
เดินทำง ) 

 ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั 
 หำกไม่ช ำระค่ำใชจ่้ำยภำยในก ำหนด ทำงบริษทัจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอตัโนมติั 

REMARK 
 ในกรณีท่ีท่ำนจะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร  ( เล่มสีน ้ ำเงิน  )เดินทำ ง กบัคณะ บริษทัร สงวนสิทธิไ ท่ีจะไม่

รับถิดชอบ หำกท่ำนถบกป้ิเสธกำรเงำ้หรือออกนอกประเททใดประเททหนร่ง เพรำะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใช้
หนงัสือเดินทำงบิคคลธรรมดำ 

 สถำนทบตเกบ็ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำและไม่คืนในทิกกรณี  

การยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 90 วนังร้นไป คืนมดัจ ำทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วนัไป เกบ็ค่ำใชจ่้ำยบำงส่วนท่ีเกิดงร้น 5,000 บำท 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 – 25 วนัไป เกบ็มดัจ ำทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25 – 20 วนัไปเกบ็ค่ำใชจ่้ำย 50% งองค่ำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงนอ้ย 20 วนัไปเกบ็ค่ำใชจ่้ำย 100% งองค่ำทวัร์ 

 
 
 เง่ือนไขการให้บริการต่างๆ 

 บริษทัร งอสงวนสิทธิไ กำรเปล่ียนแปลงโปรแกรม รำคำ และเง่ือนไงทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ให้ทรำบ
ล่วงหนำ้ 

 บริษทัร มีสิทธิไ ท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหติสิดวิสัยจนไม่อำจแกไ้ง
ได ้

 รำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำชำ้งองสำยกำรบิน โรงแรมท่ีพกั
ในต่ำงประเทท เหติกำรณ์ทำงกำรเมือง และภยัธรรมชำติ รลร ท่ีอยบ่นอกเหนือกำรควบคิมงองทำง

บริษทัร หรือ ค่ำใชจ่้ำยเพิ่มเติมท่ีเกิดงร้นทำงตรง หรือทำงออ้ม เช่น กำรเจ็บป่วย กำรถบกท ำร้ำย กำร
สบญหำย ควำมล่ำชำ้ หรือ จำกอิบติัเหติต่ำง ๆ ทั้งน้ี บริษทัร จะค ำนรงถรงควำมปลอดภยัและควำมสะดวก
งองถบเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 



 

 

 บริษทัรจะไม่รับถิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเงำ้เมืองห้ำมถบเ้ดินทำงเงำ้ประเททเน่ืองจำกมีส่ิงถิด
กฎหมำยหรือส่ิงงองห้ำมน ำเงำ้ประเททเอกสำรเดินทำงไม่ถบกตอ้งหรือควำมประพฤติส่อไปในทำง
เส่ือมเสียหรือดว้ยเหติถลใดๆ กต็ำมท่ีกองตรวจคนเงำ้เมืองพิจำรณำแลว้ ทำงบริษทัร ไม่อำจคืนเงินให้
ท่ำนได ้ไม่วำ่จ  ำนวนทั้งหมด หรือ บำงส่วน 

 รำยกำรน้ีเป็นเพียงงอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บกำรยืนยนัจำกบริษทัรอีกคร้ังหนร่ งหลงัจำกไดส้ ำรองท่ีนัง่บน
เคร่ืองและโรงแรมท่ีพกัในต่ำงประเททเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยำ่งไรกต็ำมรำยกำรน้ีอำจเปล่ียนแปลงได้
ตำมควำมเหมำะสม 

 บริษทัร จะไม่รับถิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเงำ้เมืองงองประเททไทย งดออกเอกสำรเงำ้เมือง
ใหก้บัชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงดำ้วท่ีพ  ำนกัอยบใ่นประเททไทย 

 บริษทังอสงวนสิทธิไ ท่ีจะเล่ือนกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีถบร่้วมคณะไม่ถรง 16 ท่ำน หรือตำมท่ีตกลงไวก้บั
ทำงบริษทั 

 กำรไม่รับประทำนอำหำรบำงม้ือไม่เท่ียวตำมรำยกำรไม่สำมำรถงอหกัค่ำบริกำรคืนไดเ้พรำะกำรช ำระ
ค่ำทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมำจ่ำย 

 ตัว๋เคร่ืองบินเม่ือออกตัว๋แลว้ไม่สำมำรถ Refund ไดทิ้กกรณี โดยเง่ือนไงงองสำยกำรบิน 
 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทั้ง 7 ข้อ 
1. บริษทัร สงวนสิทธิไ ท่ีจะไม่รับถิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย ไม่ว่ำกรณีท่ีกองตรวจคนเงำ้เมือง
 งองไทยไม่อนิญำตให้เดินทำงออกหรือกองตรวจคนเงำ้เมืองงองแต่ละประเททไม่อนิญำตให้เงำ้
 เมือง 
2. บริษทัร สงวนสิทธิไ ในกำรท่ีจะไม่รับถิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อนัเกิดจำกเหติสิดวิสัยท่ีทำง
 บริษทัร ไม่สำมำรถควบคิมได ้เช่น กำรนดัหยดิงำน, จลำจล, กำรล่ำชำ้หรือยกเลิกงองเท่ียวบิน 
3. บริษทัร สงวนสิทธิไ ในกำรเปล่ียนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
4. บริษทัร สงวนสิทธิไ ในกำรเปล่ียนแปลงอตัรำค่ำบริกำร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
5. กำรไม่รับประทำนอำหำรบำงม้ือไม่เท่ียวตำมรำยกำรไม่สำมำรถงอหักค่ำบริกำรคืนได้เพรำะกำร
 ช ำระค่ำทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมำจ่ำย 
6. ตัว๋เคร่ืองบินเม่ือออกตัว๋แลว้ไม่สำมำรถ Refund ไดทิ้กกรณี โดยเง่ือนไงงองสำยกำรบินก ำหนด 
7. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบริษทัร สงวนสิทธิไ ในกำรงดออกเดินทำงโดยทำงบริษทัร 
 จะแจง้ใหท่้ำนทรำบล่วงหนำ้ 14 วนัก่อนกำรเดินทำง 

* ในกรณทีี่ลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง 
มิฉะน้ันทางบริษทัฯ จะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน * 



 

 

 
ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 

เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกังองแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จรงอำจท ำใหห้้องพกัแบบห้องเด่ียว )Single( 
และหอ้งคบ่)Twin/Double( และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง )Triple Room( หอ้งพกัอำจจะไม่ติดกนั 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรตซ่ึิงร่วมเดนิทาง 
ทำงบริษทัร เป็นตวัแทนในกำรจดัน ำสัมมนำ และกำรเดินทำงท่ีมีควำมช ำนำญ โดยจดัหำโรงแรมท่ีพกั 
อำหำร ยำนพำหนะและสถำนท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งกำรสัมมนำ ดบงำน เพื่อควำมสะดวกสบำย และเกิด
ประโยชนส์บงสิดในกำรเดินทำง ทั้งน้ีทำงบริษทัร ไม่สำมำรถรับถิดชอบในอิบติัเหติหรือควำมเสียหำยท่ีเกิด
จำกโรงแรมท่ีพกั ยำนพำหนะ, อนัเน่ืองจำกอิบติัเหติรวมถรงภยัธรรมชำติ, โจรกรรม, วินำทกรรม, อคัคีภยั, 
กำรถละงำน, กำรจลำจล, สงครำมกำรเมือง, กำรถนัถวนงองอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำระหว่ำงประเทท, กำร
นดัหยดิงำน, ควำมล่ำชำ้งองเท่ียวบิน, สำยกำรเดินเรือ, รถไฟ, พำหนะทอ้งถ่ิน,ตลอดจนกำรถบกป้ิเสธออก
วซ่ีำจำกกงสิล และ / หรือ ส่วนงำนท่ีเก่ียวงอ้งกบัสถำนเอกอคัรรำชทบต รวมถรงถบมี้อ  ำนำจท ำกำรแทนประจ ำ
ประเททไทย )โดยไม่จ ำตอ้งแสดงเหติถล เน่ืองจำกเป็นสิทธิพิเทษทำงกำรทบต( ซร่ งอยบเ่หนือกำรควบคิมงอง
บริษทัร หมำยรวมถรงในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่ำงประเทท แต่ทำงบริษทัร มีควำม
คิ้มครอง  และประกัน อิบัติ เห ติ  ตำม เ ง่ือนไงท่ีบริษัทร  ท่ี รับประกันในกรณี ท่ีถบ ้ร่ วม เ ดินทำง 
ถบกป้ิเสธโดยเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเงำ้เมืองงองประเททไทย และ/หรือ ต่ำงประเทท มิให้เดินทำงออก หรือ 
เงำ้ประเทท เน่ืองมำจำกควำมประพฤติ พฤติกรรมงองถบเ้ดินทำง ไม่ป้ิบติัตำมกฎระเบียบดำ้นกำรควำมคิม
โรคติดต่อเฉพำะพื้นท่ีมีกำรปลอมแปลงเอกสำรเพื่อกำรเดินทำง รวมถรงมีส่ิงถิดกฎหมำย บริษทัร จะไม่คืน
ค่ำใช้จ่ำยใดๆ รำยละเอียดด้ำนกำรเดินทำง อำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมจ ำเป็น หรือเพื่อควำม
เหมำะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ให้ทรำบล่วงหน้ำ ทั้ งน้ีกำรงอสงวนสิทธิดังกล่ำว บริษทั จะยรดถือและ
ค ำนรงถรงถลประโยชนต์ลอดจนควำมปลอดภยังองท่ำนถบมี้เกียรติ ซร่ งร่วมเดินทำงเป็นส ำคญั 

 

 

เอกสารในการย่ืน E-VISA ท่องเท่ียวอินเดีย 

 รูปถ่ายสี (ถำ่ยมำไมเ่กิน 3 เดือน ขนำด 2×2 น้ิว) 2 รูป พ้ืนหลงัสีขำว  

 หนงัสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหนำ้วำ่งอยำ่งนอ้ย 2 หนำ้(ฉบบัจริง) 

 ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชุด 

 ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 

 ส าเนาหนา้วีซ่าท่ีเคยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชุด (หำกมี) 



 

 

 

 

หมายเหตุ  การอนุมติัเป็นดุลพินิจของทางสถานทตูทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทัง้ส้ิน ทัง้น้ี

บริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลย่ืน E- Visa  อินเดีย 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจริง เน่ืองจากจะมีผลต่อการพิจารณาVisaของท่าน) 

 

ช่ือ – นำมสกุล ผูเ้ดินทำง [ภำษำไทย]……………………………………………………………..……………………………………….  

1. นำมสกุล[ภำษำองักฤษ]……………………………………………....................................................................... 

2. นำมสกุลตอนเกิด [ภำษำองักฤษ]………………………………………………....................................................... 

3. ช่ือตวั [ภำษำองักฤษ]…………………………………………………………………………………..…………………………………..       

4. วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………..……………………………………………………...        

5. สถำนท่ีเกิด (จงัหวดั) …………………………………………………………..…………………………………………………………….         

6. ประเทศท่ีเกิด……………………………………………………………………………………………………………………………………..            

7. สญัชำติปัจจุบนั   ไทย        .สญัชำติโดยก ำเนิด หำกตำ่งจำกปัจจุบนั……………………….……………………… 

8. เพศ            ชำย                   หญิง 

 

9. สถำนภำพ   โสด     แตง่งำน (จดทะเบียน)          แตง่งำน (ไมจ่ดทะเบียน) 

 หยำ่         แยกกนัอยู ่                         หมำ้ย 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยำว ์กรุณำกรอกช่ือ-นำมสกุล ท่ีอยู(่หำกตำ่งจำกผูข้อ) และสญัชำติของผูมี้อ ำนำจปกครอง/ดูแล

ผูเ้ยำว…์…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. ท่ีอยูต่ำมทะเบียนบำ้นของผูข้อ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หมำยเลขโทรศพัทมื์อถือ............................................ อีเมล  ……………………………..……………………………………… 

12. อำชีพปัจจุบนั................................................................................................................ ..................... 

 

13. ช่ือบริษัทหรือรำ้นคำ้ ท่ีอยู ่หมำยเลขโทรศพัท ์ /  ส ำหรับนักเรียน นักศึกษำ กรุณำกรอกช่ือ ท่ีอยูข่องสถำบนั

ศึกษำ…………………………………………………………………………………………………………….…………….………………………… 

14.  ทำ่นเคยถูกปฏิเสธวีซำ่อินเดียหรือไม ่

            ไมเ่คย เคย  (เหตุผลในกำรปฏิเสธ)................................................ 



 

 

15. ควำมรบัผิดชอบคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำรงชีพระหวำ่งกำรเดินทำงและพ ำนักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

       ตวัผูข้อวีซำ่เอง    มีผูอ่ื้นออกให(้ญำติ/บริษทั/องคก์ร)  

กรุณำระบุช่ือ    ..................................................... 

ส่ิงท่ีชว่ยในกำรด ำรงชีพ   

   เช็คเดินทำง               เงินสด  

   บตัรเครดิต     ท่ีพกัท่ีมีผูจ้ดัหำให ้
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