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รหสัโปรแกรม : 17509  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว สายการบนิ จ านวน 

14-19 กมุภาพนัธ ์ 18,881 8,000 FD 20 

28 กมุภาพนัธ ์– 4 มนีาคม 19,991 8,000 FD 20 

13-18 มนีาคม 19,991 8,000 FD 20 
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4 สงัเวชนยีสถาน จดุเร ิม่ตน้ของพระพทุธศาสนาสูส่ถานทีส่ าคญัของพทุธประวตั ิ 

พทุธคยา     : จดุแสวงบุญส าหรบัชาวพทุธท ัว่โลก “พระมหาโพธเิจดยี”์ อนุสรณ์สถานการตรสัรู ้

กสุนิารา    : สกัการะ สถปูปรนิพิพาน ประดษิฐานพระพทุธรปูปางเสด็จดบัขนัธปรนิพิพาน 

ลมุพนิวีนั   : ดนิแดนชมพทูวปี อยูร่ะหวา่งกรงุกบลิพสัดุแ์ละกรงุเทวทหะ 

สารนาถ     : สถานทีพ่ระพทุธเจา้แสดงปฐมเทศนา,ซากเสาพระเจา้อโศกมหาราช 

เดนิทางโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี (FD)  

*ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

คา่ยืน่วซีา่อนิเดยีและเนปาล 3,000 บาท : หนา้พาสปอรต์และรปูถา่ย(สแกน)หนา้ตรง 2 นิว้ (พืน้หลงัขาว) 

หมายเหต ุ: ทางเราขอสงวนสทิธิ์ใ์นการด าเนนิการจัดท าวซีา่อนิเดยี (E-VISA) ใหก้บัลกูคา้ทกุกรณี หากลกูคา้มวีซีา่อนิเดยีตดิเลม่

แบบรายปีไมค่ดิคา่วซีา่เพิม่เตมิ 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – เมอืงคยา (พุทธคยา) – สถานทีต่รสัรู ้– เจดยีพ์ุทธคยา – ตน้พระศรมีหาโพธิ ์– 

บา้นนางสชุาดา 

ตหีา้ครึง่ คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 2 เคาน์เตอร ์สายการบนิแอร์

เอเชยี โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

 

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

08.20 น. ออกเดนิสู ่เมอืงคยา โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD122 

10.10 น. ถงึ สนามบนินานาชาตเิมอืงคยา ประเทศอนิเดยี (เวลาอนิเดยีเร็วกว่าเวลาไทย1.30 ชัว่โมง) หลังผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืง   น าท่านเขา้สู ่เมอืงคยาหรอืพุทธคยา เป็นพุทธสังเวชนีย

สถานทีส่ าคัญทีส่ดุ 1 ใน 4 สังเวชนียสถานและถอืว่าเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิ์

ที่สุดของชาวพุทธทั่วโลกเพราะเป็นจุดเริ่มตน้ของพระพุทธศาสนา เป็น

สถานทีเ่จา้ชายสทิธัตถะไดต้รัสรูพ้ระอนุตตรสัมมาสัมโพธญิาณเป็นสมเด็จ 

พระบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจา้ เป็นเวลากวา่สองพันหา้รอ้ยปีทีส่ถานทีแ่ห่ง

นีเ้ป็นศูนยร์วมของจุดหมายแสวงบญุของชาวพุทธผูม้ศีรัทธาทั่วโลก ปัจจุบัน

พุทธคยามีชือ่เรียกอีกชือ่ว่า วัดมหาโพธิ ์ตัง้อยู่ที่จังหวัดคยา รัฐพหิาร 

ประเทศอนิเดยี ห่างจากรมิฝ่ังแม่น ้าเนรัญชรา 350 เมตร อดตีต าบลทีต่ัง้

พุทธคยาชือ่ว่า อรุุเวลาเสนานคิม ปัจจุบันเพีย้นมาเป็น อเุรล ในปัจจุบันพุทธ

คยาอยูใ่นความดแูลของคณะกรรมการรว่ม พทุธ-ฮนิด ูและพทุธคยาไดรั้บการ

http://bit.ly/2NMk5YE
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ยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโก UNESCO ใหเ้ป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม เมือ่ปี พ .ศ . 2545 

   เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหาร 

  น าทา่นสู ่สงัเวชนยีสถาน  สถานทีต่รัสรู ้แตเ่ดมิทเีดยีวในสมัยพุทธกาลนัน้ คอืต าบลอรุุเวลาเสนานคิม เมอืงค

ยา แควน้มคธ ซึง่มเีมืองราชคฤห์ เป็นเมอืงหลวง ปัจจุบันสถานที่ตรัสรูน้ี้เรียก ต าบลพุทธคยา ขึน้อยู่กับ

จังหวัดคยา นมสัการพระมหาเจดยีพ์ทุธคยา ตน้พระศรมีหาโพธิ ์พระพุทธเมตตา ซึง่เป็นพระพุทธปางมารวชิยั 

ทีส่รา้งดว้ยหนิแกรนติสดี า อายกุวา่ 1,400 ปี  นมสัการพระแทน่วัชรอาสน ์อนมิสิเจดยี ์รัตนจงกรมและสระมจุลิ

นทร ์   น าท่านชมบรเิวณ  บา้นนางสชุาดา  ในปัจจุบันเป็นเพยีงซากเนนิดนิและชมบรรยากาศแม่น ้าเนรัญชรา

สถานทีส่ าคัญอกีแหง่ในคยาทีผู่จ้ารกิแสวงบญุจะตอ้งเยีย่มชมบา้นนางสชุาดาและสถานทีล่อยถาดซึง่อยูร่มิฝ่ัง

แม่น ้าเนรัญชรานางสุชาดาเป็นลูกสาวของเศรษฐแีห่งต าบลอุรุกเวลาเสนานคิม นางสชุาดาเป็นคนทีน่ าถาด

ทองใสข่า้วมธปุายาสถวาย(ขา้วทีห่งุดว้ยน ้านมโค)แดเ่จา้ชายสทิธัตถะดว้ยเขา้ใจว่าเจา้ชายสทิธัตถะทีน่ั่งสงบ

อยู่ใตต้น้ไมค้ือรุกขเทวดาที่ช่วยนางไดลู้กชายสมปรารถนาซึง่เป็นวันเดียวกับที่ท่านตรัสรูเ้ป็นสมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ หลังจากทีเ่สวยขา้วมธุปายาสเรยีบรอ้ยแลว้ท่านไดท้ าการเสีย่งทายโดยตัง้จติอธษิฐานว่า

หากท่านไดต้รัสรูแ้จง้เห็นจรงิขอใหถ้าดทองลอยทวนน ้าซึง่ปรากถถาดทองไดล้อยทวนน ้าตามค าที่ท่าน

อธษิฐานไวจ้รงิๆ 

ค ่า       รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร 

  ทีพ่กั SUJATA HOTEL BODHGAYA หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง พุทธคยา – เมอืงราชคฤห ์– ข ึน้เขาคชิกฎู – เมอืงนาลนัทา – สกัการะหลวงพอ่องคด์ า  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงราชคฤห ์ของแควน้มคธ เป็นแหล่งรุ่งเรอืงดว้ยอ านาจ

และการคา้ขาย เป็นเมอืงที่ลอ้มรอบดว้ยก าแพงธรรมชาต ิคอืเบญจคีรนีคร 

หรอืภเูขา 5 ลูกไดแ้ก ่เวภาระ เวปลุะ คชิฌกูถ อสิคิลิ ิและปัณฑวะ ในสมัย

พุทธกาล พระราชาผูค้รองนครนี้คอื พระเจา้พมิพสิาร น าท่านเดนิขึน้ เขาคชิ

กูถ หนึ่งในเบญจคีรี ชมววิทิวทัศน์ที่สวยงาม นมัสการ ถ ้าพระโมคคัลลา

นะ ชม ถ ้าสกุรขาตา สถานทีท่ีพ่ระสารบีตุรส าเร็จเป็นพระอรหันต ์ชม กถุขีอง

พระอานนท ์นมสัการมลูคันธกถุ ีสถานทีป่ระทับของพระพุทธเจา้ไหวพ้ระสวดมนตท์ีย่อดเขาคชิกฎู สงูลาดชนั

แบบขัน้บนัได ระยะทางประมาณ 750 เมตร รถยนตไ์มส่ามารถขึน้ไปได ้ส าหรับท่านทีไ่มส่ะดวกในการเดนิขึน้ 

ท่านสามารถใชบ้รกิาร “เสลีย่ง” ทัง้ขาขึน้และขาลง ค่าบรกิารโดยประมาณ 1,200 รูปี และค่าทปิคนแบก

เสลีย่ง 200 รปีู รวมเป็น 1,400 รปีู ซึง่ไมร่วมอยูใ่นคา่ทัวร ์

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร   

น าทา่นชม มหาวทิยาลัยนาลันทา มหาวทิยาลัยทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก เป็นศูนยก์ารศกึษาในสมัยพุทธกาล ต่อมา

ในปีพ .ศ.1742 กองทัพมสุลมิเตริกสไ์ดย้กทัพมารกุรานรบชนะกษัตรยิแ์ห่งชมพูทวปีฝ่ายเหนือ กองทัพมสุลมิ

เตริกสไ์ดเ้ผาผลาญท าลายวัดและปชูนียสถานในพุทธศาสนาลงแทบทัง้หมด และสังหารผูท้ีไ่ม่ยอมเปลีย่น

ศาสนา นาลันทามหาวหิารก็ถกูเผาผลาญท าลายลงในชว่งระยะเวลานัน้ วา่กนัวา่ไฟทีล่กุโชนเผานาลันทานาน

ถงึ 3 เดอืนกวา่จะเผานาลันทาไดห้มด  

  จากนัน้น าท่าน กราบสักการะหลวงพ่อองคด์ า หรอื หลวงพ่อส าเร็จศักดิ ์ซ ึง่

ชาวอนิเดยีเรยีกท่านว่า หลวงพ่ออว้นหรือหลวงพ่อน ้ามันศักดิส์ทิธ ิซึง่ชาว

อนิเดยีเคยน าน ้ามนัจากองคพ์ระใชน้วดตามร่างกายทีเ่จ็บแลว้อาการเจ็บป่วย

นัน้คอ่ยๆทเุลาหายไป  

ค ่า       รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร 

  ทีพ่กั NALANDA REGENCY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม  เมอืงราชคฤห ์– เมอืงไวสาล ี– คนัธเจดยี ์– ปาวาลเจดยี ์– เมอืงกสุนิารา  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงกุสนิารา หรือ กุศนิคร เป็นที่ตัง้ของสังเวชนียสถาน

แห่งที ่4 ในสมัยพุทธกาลเป็นเมอืงเอกหนึง่ในสองของแควน้มัลละ อยูต่รง

ขา้มฝ่ังแมน่ ้าคูก่บัเมอืง ปาวา เป็นทีต่ัง้ของ สาลวโนทยาน หรอืป่าไมส้าละที่

พระพุทธเจา้เสด็จดับขันธปรินิพพานและเป็นสถานที่ถวายพระเพลิง

พระพุทธเจา้ กุสนิาราจัดเป็นพุทธสังเวชนียสถานทีส่ าคัญแห่งที่ 4 ใน 4 

สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่เสด็จดับขันธปรนิิพพานแห่งองค์

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99
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สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ตัง้อยูท่ีต่ าบลมถากวัร ์อ าเภอกสุนิคร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ชม.)  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  (ระหวา่งทางทีเ่มอืงไวสาล)ี 

  ระหวา่งเดนิทางสูเ่มอืงกสุนิารา แวะ เมอืงไวสาล ีสถานทีท่ าสังคายนาครัง้ที ่2 หลังจากพุทธปรนิพิพาน เมอืง

หลวงของอาณาจักรวัชช ี1 ใน 6 แควน้ชมพทูวปีในสมยัโบราณ เมอืงนี้มชี ือ่หลายชือ่คอื ไพสาล,ี เวสาล ีและ 

เมอืงนีเ้ป็นศนูยก์ลางการเผยแพรพ่ทุธศาสนาทีส่ าคัญแหง่หนึง่ ชมบรเิวณคันธเจดยี ์เป็นบรเิวณทีก่ษัตรยิล์จิฉวี

ไดจั้ดพธิตีอ้นรับพระพทุธองค ์ทีเ่สด็จมาสูเ่วสาล ีพระเจา้อโศกมหาราชไดท้รงสรา้งเสาหนิพระเจา้อโศกมยีอด

เสาเป็นรปูสงิหห์มอบขนาดใหญเ่พยีงตัวเดยีว  (เสานีต้า่งจากเสาอืน่ๆ ทีม่ักมสีงิห ์4 ตัวหันหลังชนกัน) ทีน่ี่ถอื

ว่ามคีวามสมบรูณ์ทีสุ่ดมอีายุเกอืบ 2300 ปีมาแลว้ ชมสังฆาราม และปาวาลเจดยี ์ สถานทีพ่ระพุทธองคท์รง

ปลงอายสุงัขารเป็นครัง้สดุทา้ย ตอ่จากนัน้อกี 3 เดอืน จงึเสด็จดับขันธปรนิพิพาน ทีก่สุนิารา ปัจจุบันเหลอืแต่

ตอซากเจดยี.์..น าทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงกสุนิารา 

ค ่า       รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร 

  ทีพ่กั OM RESIDENCY HOTEL KUSHINAGAR หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงกสุนิารา – ปรนิพิพานสถปู – มกฏุพนัธเจดยี ์– เมอืงลมุพนิ(ีเนปาล)   

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านชม ปรนิพิพานสถูปหรอืสาลโนทยาน นมัสการสถานทีพ่ระพุทธองค์

ทรงดับขนัธปรนิพิพาน ตอ่มาพระเจา้อโศกมหาราชไดส้รา้งสถปูไวเ้ป็นรปูทรง

กลม มขีนาดใหญ่มาก มยีอดแหลมคลา้ยฉัตร 3 ชัน้ ซึง่ปรนิิพพานนี้อยู่

ดา้นหลังปรนิพิพานวหิาร ชมปรนิพิพานวหิาร เป็นวหิารทีส่รา้งในสมัยพระเจา้

อโศกมหาราชภายในวหิารประดษิฐานพระพทุธรปูหนิแกะสลักปางปรนิพิพาน 

ชมมกฎุพันธเจดยี ์นมสัการสถานทีถ่วายพระเพลงิ พระบรมศพของสมเด็จพระบรมศาสดา ลักษณะเป็นเจดยีอ์ฐิ

แดงเกา่เรยีงเป็นชัน้ๆมขีนาดใหญม่าก 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงลุมพนิี  เป็นสถานทีป่ระสตูขิองเจา้ชายสทิธัตถะ 

โคตรมะ (Siddhartha Gautama) ซึง่เป็นเจา้ชายในราชวงศ์ศากยะ 

(Shakya) ผูซ้ ึง่ต่อมาตรัสรูเ้ป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา้ ตัง้อยู่ที่

อ าเภอไภรวา แควน้อูธ ประเทศเนปาล เป็นพุทธสังเวชนียสถาน 4 ต าบล

เพยีงแหง่เดยีวทีอ่ยูน่อกประเทศอนิเดยี ลมุพนิวีัน เดมิเป็นสวนป่าสาธารณะหรอืวโนทยานทีร่ม่รืน่เหมาะแกก่าร

พักผอ่น ในสมยัพทุธกาลลมุพนิวีันตัง้อยูก่ ึง่กลางระหวา่งเมอืงกบลิพัสดุก์บัเมอืงเทวทหะ ในแควน้สกักะ บนฝ่ัง

แมน่ ้าโรหณีิ หลังจากพระพทุธเจา้ปรนิพิพานแลว้ พระเจา้อโศกมหาราชไดโ้ปรดใหส้รา้งเสาหนิขนาดใหญ่มา

ปักไวต้รงบรเิวณทีป่ระสตู ิเรยีกว่า เสาอโศก ทีจ่ารกึขอ้ความเป็นอักษรพราหมว่าพระพุทธเจา้ประสตูทิีต่รงนี้

สถานทีป่ระสตูพิระพทุธองค ์ขณะทีย่งัด ารงเป็นเจา้ชายสทิธตัถะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5.30 ชม.) ระหวา่ง

ทางแวะ วัดไทยนวราชรัตนาราม (วัดไทย 960) เป็นวัดไทยทีใ่หท้ีพั่กรมิทางส าหรับพุทธศาสนกิชนผูเ้ดนิทาง

แสวงบญุจากทั่วโลก มหีอ้งน ้า ทีพ่ัก ศาลาอเนกประสงค ์รา้นขายของทีร่ะลกึ ชากาแฟที่ทางวัดมไีวรั้บรองทุก

คนที่มาเยอืนอยู่บรเิวณชายแดนอนิเดีย-เนปาล *น าท่านผ่านด่านชายแดนโสโนรี **โปรดเตรียมหนังสือ

เดนิทางและรปูถา่ย 1 รปู ทีด่า่นชายแดนอนิเดยี-เนปาล  

ค ่า       รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร 

  ทีพ่กั ZAMBALA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้  เมอืงลมุพนิ(ีเนปาล) – วหิารมายาเทว ี– เมอืงพาราณส ี  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทา่นชม วหิารมายาเทว ีสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์แกพ่ระนาง

สริมิหามายา พระพุทธมารดา ชมภาพหนิแกะสลักขนาดใหญ่ 

เป็นรูปพระนางสริมิหามายาเทว ี ทรงใชพ้ระหัตถเ์บือ้งขวาจับ

กิง่สาละไว ้ทรงประสตูพิระราชกมุารสทิธัตถะ พระกมุารซึง่เพิง่

ประสูตอิอกมา ก าลังประทับยืน่ มดีอกบัวบานรองรับพระบาท

และรอบๆพระเศยีรมรัีศมปีรากถอยู ่ ชมสระน ้าทีส่รงพระวรกาย 

ชมเสาหนิพระเจา้โศก ณ สถานทีป่ระสูต ิตัง้อยูก่ ึง่กลางระหว่าง กรุงกบลิพัสดุก์ับกรุงเทวทหะปัจจุบันเสาหนิ

พระเจา้อโศกนีไ้มม่หีัวเสามแีตเ่สาลว้นๆ และบนตัวเสายงัคงมกีารจารกึเป็นอกัษรพราหม 5 บรรทัด 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 
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   น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพาราณส ี เป็นเมอืงหลวงของแควน้กาส ีเมอืงซึง่ไดช้ือ่ว่าเกา่แกท่ีส่ดุในโลก อายกุว่า 

4,000 ปี เป็นเมอืงทีเ่จรญิรุง่เรอืงมากทีส่ดุแห่งหนึง่ตัง้แต่สมัยกอ่นพุทธกาล (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 

7 ชม.) ระหวา่งทางใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาศัยและผา่นชมวถิชีวีติของชาวอนิเดยี 

ค ่า       รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร 

  ทีพ่กั TRIDEV HOTEL VARANASI หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก เมืองพาราณส ี– ชมพธิีการอาบน า้ลา้งบาปของชาวฮนิดู – เมืองสารนาถ – ธมัเมกขสถูป –

พพิธิภณัฑส์ารนาถ – พระพุทธรปูปางปฐมเทศนา – เมอืงพาราณส ี– สนามบนิดอนเมอืง(กรงุเทพฯ) 

เชา้มดึ  น าท่าน ล่องแม่น ้าคงคา ชมพธิกีารอาบน ้าลา้งบาปของชาวฮนิด ู

ชมท่าเผาศพควันไฟไม่เคยดับ ชมพระอาทติยข์ึน้พรอ้มอธษิฐาน

ขอขมาตอ่พระแมค่งคา จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับโรงแรมทีพ่ัก  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

    น าทา่นสู ่เมอืงสารนาถ ชม ธัมเมกขสถปู สถานทีพ่ระพทุธองคท์รง

แสดงปฐมเทศนา ในวันเพ็ญขึน้ 15 ค ่า เดอืน 8 กอ่น พุทธศักราช 

45 ปี อันเป็นวันอาสาฬหบูชา ชมมูลคันธกุฎิ,ธัมเมกขสถูป, ชม 

พพิธิภัณฑส์ารนาถ ภายในมหีัวเสามหีัวสงิหอ์ยู่ 4 หัว และชม พระพุทธรูปทีส่วยงามทีสุ่ดคือพระปางปฐม

เทศนา 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตพิาราณส ี

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจ

เกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลูกคา้ไม่สามารถขึน้เครือ่งกลับตามวัน

และเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

14.20 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทยีวบนิที ่ FD109 

19.10 น.  คณะถงึ สนามบนิดอนเมอืง(กรงุเทพฯ)  โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจ ....... 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมือง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมี

ตวัแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ

การจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรือสาเหตุอืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผู ้

เดนิทางเป็นส าคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนั้นจะถอืว่า

ลกูคา้รับทราบตามขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ

เนือ่งจากเหตไุฟลทบ์นิตามรายการถูกยกเลกิหรอืสาเหตุอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไม่

รับผดิชอบทกุกรณี. 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป -กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ พัก 2 ทา่น/หอ้ง 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 500,000-1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ที่
มไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ (ช าระพรอ้มคา่ทวัร)์ 
× คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 
× คา่วซีา่ 3,000 บาท (วซีา่อนิเดยี 1,500)+(วซี่าเนปาล 1,500) ส าหรบัคนไทยเทา่น ัน้ (ตา่งชาตโิปรดแจง้ ไมร่วมคา่วซี่ากรณีเป็น

ชาวตา่งชาต)ิ  
เอกสารยืน่วซีา่อนิเดยีหนา้พาสปอรต์ และรปูถา่ย(สแกน)หนา้ตรง  2 นิว้ (พืน้หลงัขาว)  

เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทาง 

ได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไป 
ในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 
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 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 1 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วท

รปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่

รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้ 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาโปรโมช ัน่ เม ือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ  

เล ือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณีและกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปถเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้

ในรายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิาร 

รายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเล ือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, 
ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมส่ามารถรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯแลว้ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดย

โรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพักเป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอ

เปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่
สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัด
ก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่่านการพจิารณา
ในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการ

กระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปถเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของอยีปิต ์หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ช ้

อปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้

ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
13. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัที2่ ของการเดนิทาง ถงึวันที3่ ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 ขวด 

14. การบรกิารของรถบัสน าเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศ สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลา

ทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

ตัวอย่างเอกสารในการย่ืนวซ่ีา อนิเดยี 
หนา้พาสปอรต์ และรปูถา่ย(สแกน)หนา้ตรง 2 นิว้ (พืน้หลงัขาว) 
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กรณุากรอกขอ้มลูตามความจรงิ  เพือ่เป็นขอ้มลูทีใ่ชใ้นการยืน่ขอวซีา่อนิเดยี 

 

 

1. ชือ่-นามสกลุ  

(ภาษาไทย)................................................................................................................................................. 

ชือ่-นามสกลุเดมิ (ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นชือ่-นามสกลุ   

(ภาษาไทย).................................................................................................................................................  

2. สถานทีอ่ยูต่ดิตอ่สะดวก………………………………………………………...................รหัสไปรษณีย.์................................

เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น..............................................................เบอรม์อืถอื……..................……………………………………  

3. รปูพรรณ/ต าน.ิ......................................................................สผีวิ……………………………………………….............. 

4. ชือ่และนามสกลุบดิา........................................................................ วัน/เดอืน/ปี เกดิบดิา............................... 

สถานทีเ่กดิบดิา..………………...................................……. 

5. ชือ่และนามสกลุมารดา..................................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิบดิา............................... 

สถานทีเ่กดิมารดา……………................................………… 

6. กรณีสมรส /กรณุาแจง้ชือ่-สกลุ และสถานทีเ่กดิ (ระบจุังหวดั) ของคูส่มรส) 

ชือ่คูส่มรส/สกลุ...................................................................................วัน/เดอืน/ปี........................................... 

สถานทีเ่กดิคูส่มรส........................................................ 

 หากเป็นผูห้ญงิ กรณุาระบสุกุลเดมิ

.................................................................................................................................................................. 

 กรณี อยา่รา้ง/เสยีชวีติ กรณุาระบ.ุ.................................................................................................................... 

7. กรณีไมส่มรส /หรอืสมรสไมจ่ดทะเบยีน/กรณุาแจง้ชือ่-สกลุ และสถานทีเ่กดิ (ระบจุังหวดั) ของญาต ิหรอื คูส่มรส 

กรณุาระบคุวามสมัพันธ์

.................................................................................................................................................................. 

8. กรณีเป็นพนักงานบรษัิท/เจา้ของกจิการ 

(ชือ่สถานทีท่ างาน (ภาษาองักฤษ...................................................ระบตุ าแหน่ง………………………………………………. 

ทีอ่ยูท่ีท่ างาน................................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................. 

เบอรโ์ทรทีท่ างาน.................................................เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื...............................................................  

9. กรณีเป็นนักเรยีน/นักศกึษา 

สถานศกึษา 

(ภาษาองักฤษ).............................................................................................................................................  

(ภาษาไทย)................................................................................................................................................. 

การศกึษา     มธัยมศกึษา ม.3/ม.6                       ปรญิญาตร ี                  ปรญิญาโท            อืน่ๆ………………… 

10. ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศนีม้ากอ่นหรอืไม ่           เคย                            ไมเ่คย 

 หากเคยเดนิทางเขา้ประเทศอนิเดยี กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี …………….............……......................ทีอ่อกจากอนิเดยีลา่สดุ 

11. โปรดระบปุระเทศทีท่า่นเคยเดนิทางในพาสปอรต์เลม่ปัจจบุนัใหค้รบถว้น............................................................... 
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