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ณ ประเทศอนิเดียและเนปาล 8 วนั 7 คนื (VIETJET AIR) 

น าท่านจารกึไปกราบนมสัการพทุธสงัเวชนียสถานทัง้ สี ่ต าบลอนัไดแ้ก่ 
๑ .  สวนลมุพนีิวนั  สถานที่ที่พระโพธิสตัยเ์จา้ทรงประสูตจิากครรภ ์พระพทุธมารดา 
๒ . ต าบลพทุธคยา สถานที่ทรงตรสัรูอ้นุตระสมัมาสมัโพธญิาณดว้ยพน้จากอ านาจของมาร 
๓ . เมืองสารนาถ สถานที่ทรงแสดงพระปฐมเทศนาท าใหพ้ระพทุธศาสนาเกดิข้ึนในโลก 
๔ . เมืองกสุนิารา สถานที่ทรงเสด็จเขา้สูป่รนิิพานดว้ยอนุุปปานิเสนธาตุ 

 เหตุใดเราจงึตอ้งกราบไหวส้งัเวชนียสถาน ดัง่พระผูม้ีภาคเจา้ที่ทรงตรสัไวก้บัพระอานนทเ์ถระ อนัปรากฏไวอ้ยู่ใน

พระไตรปิฎก ฉบบัมหาปรนิิพานสูตรที่ว่า.-  
“ ชนทัง้หลายเหลา่ใดเหลา่หน่ึง ไดเ้ที่ยวไปยงัเจดียส์งัเวชนียสถานเหลา่น้ีดว้ยความเลื่อมใส ชนเหลา่นั้น  

คร ัน้ท ากาลกริยิาลง จกัเขา้ถงึสคุตโิลกสวรรค”์ 

พเิศษพเิศษ!!!!จุดเด่นจุดเด่นของโปรแกรมทวัร ์ของโปรแกรมทวัร  ์ 
1. พกัโรงแรมทกุคนื ระดบัมาตรฐาน สะอาด 
2. บนิตรงสูเ่มือง พทุธคยา เดินทางไม่เหน่ือย 
3. กราบนิมนตพ์ระธรรมทูตประจ าอนิเดีย บรรยาย 4 สงัเวชนียสถาน พรอ้มวธิีกราบสกัการะน าสวดมนต ์นัง่

สมาธิ ตลอดการเดินทาง 
4. หวัหนา้ทวัรไ์ทยผูช้ านาญเสน้ทาง พรอ้มประสบการณ์เสน้สงัเวชนียสถาน 

รหสั  IND80 
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รายละเอยีดการเดินทาง 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – เมืองคยา (ประเทศอนิเดีย) – ต าบลพทุธคยา 
09.00 น. พรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู ช ัน้ 4 ประตู 4  เคานเ์ตอร ์G  สายการบนิเวยีดเจท็ แอรไ์ลน์ เจา้หนา้ทีค่อย

ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเดนิทาง (แนะน าใหโ้หลดของทีไ่มจ่  าเป็นลงใตท้อ้งเครื่อง เพราะเจา้หนา้ทีอ่นิเดยี

ตรวจค่อนขา้งละเอยีด เพือ่เป็นการไมเ่สยีเวลา แนะน าใหถ้อืเฉพาะกระเป๋าถอืและของมค่ีาขึ้นเครื่องเท่านัน้ บนเครื่องมี

บรกิารอาหาร) 

11.00 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองคยา โดยสายการบนิเวยีดเจท็ แอรไ์ลน์ เที่ยวบนิที่V9 901     

12.30 น. ถงึ ท่าอากาศยานเมืองคยา ประเทศอนิเดีย (เวลาอนิเดยีชา้กวา่ไทยประมาณชัว่โมงครึ่ง) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง   

เดินทางสู่ ต าบลพุทธคยา  เมืองคยา พุทธสถานส าคญัใน อ าเภอคยา รฐัพิหาร ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นพุทธสถานที่มี

ความส าคญัทีสุ่ด 1 ใน 4 แห่ง ของชาวพทุธ เน่ืองจากเป็นทีต่ ัง้ของสถานทีต่รสัรูข้องพระสมัมาสมัพทุธเจา้ พทุธสงัเวชนีย

สถานทีม่คีวามส าคญัทีสุ่ดของชาวพทุธท ัว่โลก  
น าท่านชม บา้นนางสุชาดาหรอืสชุาดากฏุ ี ธดิากฎมุพแีห่งต าบลอรุุเวลาเสนานิคมผูถ้วายขา้วมธุปายาสอนัประณีตแด่มหา

บุรุษก่อนการตรสัรู ้ชมวิวทิวทศัน์ริมฝัง่ แม่น ้ าเนรญัชราบริเวณท่าสุปปติฏฐะ สถานที่พระมหาบุรุษไดอ้ธิษฐานลอยถาด

ทองริมฝัง่แม่น า้  จ านัน้น าท่าน กราบสกัการะพระพทุธเมตตา ในวหิารมหาเจดยีพ์ทุธคยา พระพทุธปฏมิากรปางมารวชิยั

ทีส่รา้งดว้ยหนิแกรนิตสดี าในสมยัปาละอายุกว่า 1400 ปี ชมมหาเจดยีพ์ทุธคยาทีบู่รณะในสมยัพระเจา้อโศกบริเวณน้ีเป็น

แผ่นดินศกัดิ์สิทธิ์ที่สุดของโลกหรือเป็นสะดือของโลกสถานที่ตรสัรูข้องพระพุทธเจา้ ชมสตัตมหาสถาน 7 แห่งคือ 

โพธิบลัลงัก์  อนิมิสเจดีย ์รตันจงกรมเจดีย ์รตันฆรเจดีย ์ ตน้อชปาลนิโครธ ตน้มุจลินทร์ ตน้ราชาตยนะ น าท่าน

ประทกัษณิสกัการะตน้พระศรมีหาโพธิ์ 3 รอบ สวดมนต ์นัง่สมาธถิวายเป็นพทุธบูชาไดเ้วลาอนัสมควร  

ค า่  บรกิารอาหารเยน็ ณ โรงแรม  

***พกัผ่อนหรอืสวดมนตท์  าวตัรและนัง่สมาธบิรเิวณใตต้น้พระศรมีหาโพธิ์ตามอธัยาศยั(เวลานัง่สมาธิใตต้น้พระ
ศรมีหาโพธิ์ตอนกลางคนื ประตูจะปิดเวลา 3 ทุ่มตรง)*** 

 พกัที่ HOTEL TOKYO VIHAR /SUJATA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
วนัที่สอง ต าบลพทุธคยา – เมืองราชคฤห ์– มหาลยันาลนัทา – เมืองปตันะ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองราชคฤห ์มหานครมหาแห่งแควน้มคธ จดัว่าเป็นนครใหญ่ 1 ใน 6 นครของอินเดีย โบราณ ใน

หนงัสอืรามเกียรติ์เรียกเมอืงน้ีว่า วสุมาตี  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ช ัว่โมง) เดินทางถงึเมอืงราชคฤห ์น าท่านเดินขึ้น 

เขาคิชกูฏ หน่ึงในเบญจคีรี ชมววิทิวทศัน์ที่สวยงาม ชม มูลคนัธกุฏี สถานที่ส  าคญัสุดที่ชาวพุทธเมื่อขึ้นเขาคิชกูฏตอ้ง

ก าหนดไวค้ือการไหวพ้ระสวดมนต ์ท าสมาธิ ณ มูลคนัธกุฏี สถานที่ที่เป็นที่ประทบัของพระพุทธเจา้ ชม ถ ้าสุกรขาตา 

สถานทีท่ีพ่ระสารีบตุรส าเร็จเป็นพระอรหนัต ์นมสัการ ถ ้าพระโมคคลัลานะ กุฏขีองพระอานนท ์น าท่านชม วดัชีวกมัพวนั

หรือวดัสวนมะม่วงโรงพยาบาลสงฆแ์ห่งแรกของโลก จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ วดัเวฬุวนารามมหาสงัฆยิกาวาส วดัแห่ง

แรกในพระพทุธศาสนาเดิมเป็นสวนไมไ้ผ่ของพระเจา้พมิพสิาร พระองคถ์วายเป็นอารามแด่พระพทุธเจา้และเป็นสถานที่

แสดงโอวาทปาฏิโมกขแ์ก่พระอริยสงฆ ์1250 องค ์มสีถูปที่บรรจุพระอฐัิธาตุของพระโมคคลัลานะและพระอญัญาโกญ

ฑญัญะ พระพทุธองคท์รงประทบัอยู่นานในพรรษาที ่2 – 4 
เที่ยง          บรกิารอาหารกางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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บ่าย                    เดนิทางสู่ เมืองนาลนัทา น าท่านชม มหาวิทยาลยันาลนัทา มหาวิทยาลยัที่ใหญ่ที่สุดในโลก เดมิเป็นสวนมะม่วงของทุสส

ปาวริกเศรษฐไีดอุ้ทศิถวายแก่พระพทุธเจา้ในยุคหลงัที่กษตัริยอ์นิเดยีราชวงศคุ์ปตะทรงเขา้รบัอปุถมัภ ์ชมสถูปปรินิพพาน

ของพระสารีบุตร น าท่านสกัการะหลวงพ่อองคด์ าที่ศกัดิ์สทิธิ์แห่งเมอืงนาลนัทา จากนัน้น าท่านนมสัการ หลวงพ่อด า ซึ่ง

เป็นพระพระพทุธรูปทีส่รา้งดว้ยหนิแกรนิตสดี าซึง่สรา้งรุ่นราวคราวเดยีวกบัพระพทุธเมตตา  จากนัน้เดนิทางสู่ เมืองปตันะ 
เมอืงปตันะในอดตีมชีื่อเรียก เช่น ปตันะ ปาฏลบีุตร มคธ ปจัจบุนัเป็นเมอืงหลวงของแควน้พหิาร ในอดตีเมอืงน้ีเคยเป็น

สถานทีท่  าสงัคายนาพระธรรมวนิยัคร ัง้ทีส่าม ณ อโศการาม และที่น้ียงัเป็นสถานทีท่ีเ่ผยแพร่พระพทุธศาสนาไปท ัว่อนิเดยี

ในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช  
ค า่  บรกิารอาหารเยน็ ณ โรงแรม  

 พกัที่ HOTEL CHANAKYA หรอืเทยีบเท่า 
วนัที่สาม เมืองปตันะ – เมืองไวสาล ี– เจดียเ์กสรยีา – เมืองกสุนิารา 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
น าท่านเดนิทางสู่เมืองไวสาล ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง) เมอืงหลวงของอาณาจกัรวชัช ีหน่ึงใน 16 แควน้ของชมพู

ทวปี ในสมยัพทุธกาลเคยเป็นศูนยก์ลางการเผยแผ่พระพทุธศาสนาทีส่  าคญั พระพทุธองคเ์สดจ็เยีย่มทีไ่วสาลคีร ัง้แรกใน

พรรษาที ่5 ชมกูฏาคารศาลาวดัป่ามหาวนั อารามทีก่ษตัรยิล์จิฉวสีรา้งถวายพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ต ัง้อยู่ในป่ามหาวนัทาง

เหนือของอาณาจกัรวชัชใีนป่าหมิาลยัและพระพทุธองคท์รงประทบัอยู่ในพรรษาที ่5 ชมเสาอโศกทีม่รูีปสงิหอ์ยู่ในลกัษณะ

นัง่หนัหนา้ไปทางทศิตะวนัออกทีส่มบูรณท์ีสุ่ด ปจัจบุนัเหลอืเพยีงซากโบราณสถานทีป่ระกอบไปดว้ยสงัฆาราม หอ้งพกั 

หอ้งประชมุ  ชมปาวาลเจดยี ์สถานทีพ่ระยามารไดเ้ขา้มากราบทูลขอใหพ้ระองคเ์สดจ็ปรนิิพพานสถานทีพ่ระพทุธองคท์รง

ปลงอายุสงัขาร พทุธวาจาในวนัปลงอายุสงัขาร “สงัขารท ัง้หลายมคีวามเสือ่มเป็นธรรมดา ขอท่านท ัง้หลายจงยงัความไม่
ประมาทใหถ้งึพรอ้มเถดิ ชนเหลา่ใดท ัง้เดก็ท ัง้ผูใ้หญ่ ท ัง้พาล ท ัง้บณัฑติ ท ัง้ม ัง่ม ีท ัง้ขดัสน ลว้นมคีวามตายเป็นเบื้องหนา้” 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร (ระหว่างทาง) 

บ่าย น าท่านสู่ เจดียเ์กสรียา ที่ใหญ่ที่สุดในอนิเดีย เป็นสถานที่พระบรมศาสดา ประทานบาตรใหก้บัพระอานนท์ จากนัน้ออก

เดินทางสู่ เมืองกสุนิารา (ใชเ้วลาเดินทาง 4  ชัว่โมง) นครแห่งมหาปรินิพพาน เคยเป็นเมอืงหลวงของแควน้มลัละ 1 ใน

อาณาจกัรแห่งมหาชนบท 16 แควน้ของอนิเดียส่วนเหนือ เป็นสถานที่ปรินิพพาน สถานที่ถวายพระเพลงิพระพทุธสรีระ 

สถานทีแ่จกพระบรมสารรีกิธาต ุเป็นฐานแห่งแสงสว่างทางศรทัธาและปญัญาทีม่ ัน่คง 
ค า่  บรกิารอาหารเยน็ ณ โรงแรม  

 พกัที่ LOTUS NIKKO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
วนัที่สี่  กสุนิารา – มหาปรนิิพพานสถปู – มกฏุพนัธเจดีย ์– ลมุพนีิ (ประเทศเนปาล)    

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
หลงัอาหารน าท่านกราบสกัการะมหาปรินิพพานสถูป สถานที่พระพทุธเจา้เสด็จดบัขนัธป์รินิพพานภายใตต้น้สาละคู่ เป็น

พทุธสถานทีพ่ระพทุธเจา้ประทานการบวชใหส้าวกองคสุ์ดทา้ย เป็นทีต่รสัเทศนาปจัฉิมโอวาทสุดยอดแห่งพระธรรมค าสอน

คอืความไมป่ระมาท ชมพระสถปูปรนิิพพาน น าท่านชม พทุธวหิารปรนิิพพาน ซึง่ภายในพระวหิารเป็นปฏมิากรรมพระพทุธ

ปางปรินิพพานเป็นสญัลกัษณ์ของพระพทุธองคท์ีก่  าลงัเสด็จดบัขนัธปรินิพพานโดยมนีางมลัลกิา พระอนุรุทธ พระอานนท์

อยู่ในภาวะโศรกเศรา้ ชมสถูปพระอานนทท์ี่สรา้งขึ้นบริเวณที่สนันิษฐานว่าพระอานนทย์นืรอ้งไห ้ชม พราหมณ์เจดีย ์ซึ่ง

เป็นสถานทีแ่จกพระบรมสารรีกิธาต ุและกราบสกัการะ มกฏุพนัธเจดีย ์สถานทีถ่วายพระเพลงิพระพทุธสรรีะ  

เที่ยง          บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิสู่ เมืองลมุพนีิ (ใชเ้วลาเดินทาง 4 ชัว่โมง) ในเขตประเทศเนปาล ระหวา่งทางใหท่้าชื่นชมธรรมชาตแิละ

วถิชีวีติของชาวอนิเดยี ถงึพรมแดนอนิเดยี-เนปาล ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเดนิทางเขา้สู่ เมืองลมุพนีิ  
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ค า่  บรกิารอาหารเยน็ ณ โรงแรม  

 พกัที่ HOTEL NIRAVANA // HOTEL NEW CRYSTAL หรอืเทยีบเท่า 
วนัที่หา้  เมืองลมุพนีิ – เมืองสาวตัถ ี    

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
น าท่านชม มหาสงัฆารามอนุสรณ์ สถานที่ประสูติของพระพทุธองค ์น าท่านสวดมนต ์นัง่สมาธ ิทีส่วนลุมพนีิ ชมมายาเทวี

วหิาร ภายในมรูีปพระนางสริิมหามายาเทวแีกะสลกัดว้ยหนิเป็นรูปพระพทุธมารดายนืประทบัเหน่ียวกิ่งสาละอยู่พรอ้มกบั

พระสนมและขา้งหนา้เป็นรูปเจา้ฟ้าชายสทิธตัถะกมุารก าลงักา้วพระบาทไปบนดอกบวั ชม สระสรงสนานธารโบกขรณี  ชม

เสาศิลาจารึกที่พระเจอ้โศกมหาราชปกัไวต้รงที่ประสูตขิองพระสทิธตัถราชกุมาร โดยมอีกัษรพรหมจีารึกไว ้ชมวตัถสุถาน

เสนาสนะสงฆแ์ละเจดีย ์สถานที่ผูเ้ลือ่มใสศรทัธาไดส้รา้งไว ้เป็นพทุธบูชาตลอดมาไม่ขาดสายตัง้แต่โบราณกาล น าคณะ

ถวายผา้ป่า ณ วดัไทยลุมพนีิ ซึง่จดัสรา้งขึ้นดว้ยแรงศรทัธาของพทุธบรษิทัแห่งประเทศไทย 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนัที่วดัไทย 960 

บ่าย หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู ่เมืองสาวตัถ ี(ใชเ้วลาเดินทาง 6- 7 ชัว่โมง)ในสมยัพทุธกาล เป็นเมอืงหลวงของแควน้โกศล 

1 ใน 16 แควน้ เป็นเมืองที่ใหญ่พอกบัเมืองราชคฤห์และพาราณสี เป็นเมืองศูนย์กลา งการคา้ขายและเป็นเมืองที่

พระพทุธเจา้ประทบันานที่สุดถงึ 25 พรรษา รวมท ัง้เป็นเมอืงที่พระพทุธศาสนาม ัน่คงที่สุด ปจัจุบนัเมอืงน้ีเหลอืเพยีงซาก

โบราณสถาน ชมวถิชีวีติชนบทของประเทศอนิเดยีระหว่างเดนิทาง 

ค า่  บรกิารอาหารเยน็ ณ โรงแรม  

 พกัที่ HOTEL PAWAN PALACE หรอืเทยีบเท่า 
วนัที่หก  เมืองสาวตัถ ี– เมืองพาราณส ี     

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
  น าท่านชม เชตะวนัวิหาร เป็นวดัที่ใหญ่ที่สุดและเป็นวดัที่พระพทุธเจา้รวมท ัง้พระอรหนัตไ์ดจ้ าพรรษาอยู่นานที่สุดถงึ 19 

พรรษา สรา้งโดยอนาถบณิฑกิมหาเศรษฐเีป็นชาวเมอืงสาวตัถไีปคา้ขายทีเ่มอืงราชคฤหไ์ดพ้บพระบรมศาสดาทีส่ตีะวนัเกิด

ความเลือ่มใสศรทัธาในพทุธธรรม เมือ่กลบัมาจงึไปขอซื้อป่าไมข้องเจา้เชตเพือ่สรา้งอารามถวาย กลา่วกนัวา่ตอ้งขนเงนิมาปู

พื้นทีใ่หเ้ตม็สวนจงึจะซื้อทีด่นิมาสรา้งวดัถวายแด่พระพทุธเจา้ไดเ้พราะในสมยันัน้ดนิแดนทกุแห่งเป็นของผูท้ีน่บัถอืศาสนา

พราหมณ์ น าท่านกราบ สกัการะตน้โพธิ์พระอานนทซ์ึ่งถือว่าอายุกว่า 2600 ปี ซึ่งเป็นอายุยาวนานที่สุดในโลกร่วมกบัตน้

โพธิ์ทีเ่มอืงอนุราธปรุะประเทศศรลีงักา สกัการะมลูคนัธกฏุขีองพระพทุธเจา้ กุฎพิระโมคคลัลา กุฎพิระสารบีตุร กุฎพิระสวิ

ล ีกุฎพิระอานนท ์และสถูปทีบ่รรจสุารีริกธาตุของพระอรหนัต ์ชมบ่อน า้ทีพ่ระพทุธเจา้ใชเ้ป็นทีส่รงน า้ตลอดระยะเวลาที่จ  า

พรรษาอยู่ ชมบา้นอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเศรษฐอีงคมนตรีที่ปรึกษาเศรษฐกิจของพระเจา้ปเสนทโิกศล ชมบา้นปุโรหติบดิา

ขององคุลมีา, เนินดนิทีพ่ระพทุธเจา้แสดงยมกปาฏหิารยิ ์ 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ โรงแรมที่พกั  

บ่าย หลงัอาหารน าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองพาราณส ี(ใชเ้วลาเดนิทาง 8 ช ัว่โมง) ดนิแดนแห่งการแสวงบญุช าระบาป มรดกโลก

ที่มชีีวติสี่พนัปีของอนิเดยีและเป็นเมอืงหลวงแควน้กาส ีมแีม่น า้คงคาอนัศกัดิ์สทิธิ์ไหลผ่าน มปีระวตัิศาสตรย์าวนานกว่า 

4,000 ปี จดัเป็นเมอืงสุทธาวาสทีส่ถติแห่งศิวเทพและถอืว่าเป็นเมอืงอมตะของอนิเดยี เป็นทีแ่สวงบญุท ัง้ของชาวฮนิดูและ

ชาวพทุธท ัว่โลก 

ค า่  บรกิารอาหารเยน็ ณ โรงแรม  

 พกัที่ IDEAL TOWER หรอืเทยีบเท่า 
 

http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/0-1-8-ทัวร์พม่า.html


ทวัรอิ์นเดีย : กราบ สงัเวชนียสถาน 4 ต าบล อินเดีย เนปาล 8 วนั V9 : รหสั IND80 

วนัที่เจด็  เมืองพาราณส ี– แม่น ้าคงคา – เมืองสารนาท – ต าบลพทุธคยา เมืองคยา      

04.00 น. ปลกุตื่น จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ท่าน า้เพือ่ชมบรรยากาศยามเชา้รมิฝัง่แมน่ า้คงคาทีท่่านสาธุและนกับวชต่างมุง่หนา้มาเพือ่

แสวงบญุ น าท่าน ลอ่งเรอืในแมน่ า้คงคา ซึง่ชาวฮนิดูเชื่อถอืวา่เป็นแมน่ า้ศกัดิ์สทิธิ์ทีไ่หลมาจากมวยผมขององคพ์ระศิวะ 

(แมน่ า้น้ีไหลมาจากทีร่าบสูงทเิบตเทอืกเขาหมิาลยั ประเทศจนีและเนปาล) ใหท้กุท่านไดล้อยกระทงแมน่ า้คงคา ชมพธิบูีชา

พระอาทติยพ์ธิกีรรมรมิฝัง่แมน่ า้คงคาอนัศกัดิ์สทิธิ์ (พธิเีผาศพรมิแมน่ า้คงคาของศาสนาฮนิดู) 

07.30 บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
หลงัอาหารน าท่านเดนิทางสู่ เมืองสารนาท   ชม สถปูเจาคนัธี ซึง่สรา้งเป็นอนุสรณท์ีป่ญัจวคัคยีไ์ดพ้บกบัพระพทุธเจา้เป็น

คร ัง้แรก ชม ธรรมราชกิสถปู เป็นสถปูทีเ่คยเป็นทีป่ระดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตมุาก่อน ชม มลูคนัธกฏุ ีสถานที่

พระพทุธเจา้ประทบัจ าพรรษาแรกและพรรษาที1่2 ชม ยสเจดยี ์สถานทีซ่ึง่พระพทุธองคท์รงแสดงธรรมใหก้บัยสกลุบตุร 

น าท่านสวดมนต ์นัง่สมาธิ ที่ธมัเมกขสถปู ป่าอสิปิตนมฤคทายวนัสถานที่แสดงปฐมเทศนา ธรรมจกักปัปวตันสูตรโปรด

เบญจวคัคยีท์ ัง้หา้ ชมพพิธิภณัฑส์ารนาถ จดัแสดงและรกัษาโบราณวตัถทุีข่ดุคน้ไดใ้นบรเิวณสารนาถเช่นพระพทุธรูป พระ

โพธสิตัว ์เทวรูป เครื่องใชส้อยในยุคนัน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ปฏมิากรรมทีเ่ป็นเลศิคอืพระพทุธรูปปางปฐมเทศนาทีง่ดงาม

ยิง่นกั สงิหอ์นัเป็นตราราชการแผน่ดนิของอนิเดยี สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ทีพ่กั 

11.30 น.  บรกิารอาหารกลางวนั ณ โรงแรมที่พกั  

12.30 น. เดินทางสูต่ าบลพทุธคยา  เมืองคยา (เดนิทางประมาณ 5 - 6 ช ัว่โมง) พทุธสถานส าคญัใน อ าเภอคยา รฐัพหิาร ประเทศ

อนิเดยี ซึง่เป็นพทุธสถานทีม่คีวามส าคญัทีสุ่ด 1 ใน 4 แห่ง ของชาวพทุธ เนื่องจากเป็นที่ต ัง้ของสถานทีต่รสัรูข้องพระ

สมัมาสมัพทุธเจา้ พทุธสงัเวชนียสถานทีม่คีวามส าคญัทีสุ่ดของชาวพทุธท ัว่โลก   

ค า่  บรกิารอาหารเยน็ ณ โรงแรม  

 พกัที่ HOTEL TOKYO VIHAR / THAI INTERNATIONAL หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัที่แปด ต าบลพทุธคยา เมืองคยา – กรุงเทพฯ       

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
จากนัน้น าท่าน กราบลามหาเจดียพ์ทุธคยา พระพทุธปฏมิากรปางมารวชิยัทีส่รา้งดว้ยหนิแกรนิตสดี าในสมยัปาละอายุกว่า 

1400 ปี ชมมหาเจดยีพ์ทุธคยาทีบู่รณะในสมยัพระเจา้อโศกบรเิวณน้ีเป็นแผ่นดนิศกัดิ์สทิธิ์ทีสุ่ดของโลกหรอืเป็นสะดอืของ

โลกสถานทีต่รสัรูข้องพระพทุธเจา้ ชมสตัตมหาสถาน 7 แห่งคอื โพธบิลัลงัก ์ อนิมสิเจดยี ์รตันจงกรมเจดยี ์รตันฆรเจดยี ์ 

ตน้อชปาลนิโครธ ตน้มจุลนิทร ์ตน้ราชาตยนะ น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิเมืองคยา 

13.30น.  ออกเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ เวยีดเจท็แอรไ์ลน ์เที่ยวบนิที่ V9 902 

18.00 น.  ถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

  ขอบพระคณุทกุท่านที่ใชบ้รกิาร  
กรุป๊ออกเดินทางไดต้ ัง้แต่  25 ท่านข้ึนไป ) 
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ก าหนดการเดินทาง เดือนตลุาคม 2558 – มีนาคม2559 

เริ่มเดินทาง กลบัจากเดินทาง ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตยีง พกัเดี่ยว 

24 ต.ค. 58 31 ต.ค. 58 39,900 8,900.- 

31 ต.ค. 58 7 พ.ย. 58 39,900 8,900.- 

7 พ.ย. 58 14 พ.ย. 58 39,900 8,900.- 

14 พ.ย. 58 21 พ.ย. 58 39,900 8,900.- 

21 พ.ย. 58 28 พ.ย. 58 39,900 8,900.- 

28 พ.ย. 58 5 ธ.ค. 58 39,900 8,900.- 

5 ธ.ค. 58 12 ธ.ค. 58 44,900 8,900.- 

12 ธ.ค. 58 19 ธ.ค. 58 39,900 8,900.- 

19 ธ.ค. 58 26 ธ.ค. 58 39,900 8,900.- 

26 ธ.ค. 58 2 ม.ค. 59 44,900 8,900.- 

2 ม.ค. 59 9 ม.ค. 59 39,900 8,900.- 

9 ม.ค. 59 16 ม.ค. 59 39,900 8,900.- 

16 ม.ค. 59 23 ม.ค. 59 39,900 8,900.- 

23 ม.ค. 59 30 ม.ค. 59 39,900 8,900.- 

30 ม.ค. 59 6 ก.พ. 59 39,900 8,900.- 

6 ก.พ. 59 13 ก.พ. 59 39,900 8,900.- 

13 ก.พ. 59 20 ก.พ. 59 39,900 8,900.- 

20 ก.พ. 59 27 ก.พ. 59 39,900 8,900.- 

27 ก.พ. 59 5 มี.ค. 59 39,900 8,900.- 

5 มี.ค. 59 12 มี.ค. 59 39,900 8,900.- 

12 มี.ค. 59 19 มี.ค. 59 39,900 8,900.- 

19 มี.ค. 59 26 มี.ค. 59 39,900 8,900.- 
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>>>อตัราน้ีรวม<<< 
 ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั กรุงเทพฯ-คยา-กรุงเทพฯ (ต ัว๋กรุป๊) 

 ค่าอาหารและเครื่องดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ   ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบใุนรายการ 8 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 

ท่าน) 

 ค่าภาษีสนามบนิไทยและอนิเดยี   ค่าวซ่ีาอนิเดียและเนปาล  

 ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการ                      

ค่าน า้หนกักระเป๋าเดนิทางท่านละไมเ่กิน 20 กก.                      มคัคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 ค่ารถรบั-ส่งตลอดการเดนิทาง 

 หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย ผูช้  านาญโปรแกรมดูแลท่านตลอดการเดนิทาง 

 ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ท่านละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท) ทัง้นี้ย่อมอยู่ใน
ขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ  

>>>อตัราน้ีไม่รวม<<< 

 ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ

 ค่าอาหารและเครื่องดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  

 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางทีน่ า้หนกัเกิน 20 กก.   

 ค่าใชจ่้ายอืน่ ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรดี โทรศพัท ์ ค่ามนิิบาร ์ฯลฯ  

  ภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3%  

 ค่าทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ ประมาณ 3 USD ต่อวนั ต่อคน 

>>>เงือ่นไขการใหบ้รกิาร<<< 

1. กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย1เดอืน พรอ้มช าระมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนการเดนิทาง 20 วนั 
2. การยกเลกิ  2.1 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ้นไป คนืเงนิท ัง้หมด (ขอสงวนสทิธิ์ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ) 

2.2 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15 – 29 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
2.3 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7 – 14 วนั เก็บค่าใชจ่้ายท่านละ 50 % ของราคาทวัร ์
2.4 ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 7 วนั เก็บค่าใชจ่้ายท ัง้หมด  

3. เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิตอ้งเดินทางตามวนัที่ที่ระบุบนหนา้ต ัว๋เท่านัน้จึงไม่สามารถยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ

ท ัง้สิ้น กรณียกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิท ัง้หมดหรอืบางส่วนใหก้บัท่าน 
4. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละ

สทิธิ์ ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจ าคนืไดไ้มว่า่กรณีใด ๆ 
5. กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมใิหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่บริษทั ฯ ระบุใน

รายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมค่นืค่าบรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 
หมายเหต ุ   

1. บรษิทัฯ มสีทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุม 

ของทางบรษิทัฯหรอืค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถกูท ารา้ย, การสูญหาย, ความ

ลา่ชา้หรอืจากอบุตัเิหตตุ่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเทีย่วจะสิ้นสุดลง ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธิ์และจะไมร่บัผดิชอบค่าบรกิารทีท่่านได ้ 

ช าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

4. บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร 
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ทวัรอิ์นเดีย : กราบ สงัเวชนียสถาน 4 ต าบล อินเดีย เนปาล 8 วนั V9 : รหสั IND80 

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้ เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีคร ัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองทีน่ ัง่บนเครื่อง และโรงแรมทีพ่กั 

ในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคดิตามราคาต ัว๋เครื่องบนิในปจัจบุนั หากราคาต ัว๋เครื่องบนิปรบัสูงขึ้น บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ทีจ่ะปรบัราคาตัว๋เครื่องบนิ

ตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิบรษิทัฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษิทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่จะ

ไมค่นืเงนิใหส้  าหรบัค่าบรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไมม่สีทิธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนาม 

โดยผูม้อี  านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และ ความผดิพลาดจากทางสาย 
การบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆท ัง้สิ้น แต่ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์การจดัหา

นี้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 
เอกสารการขอวีซ่า   

**โปรดสง่เอกสารกอ่นการเดินทางอย่างนอ้ย 15 วนัท าการ** 
 หนงัสอืเดนิทางทีม่วีนัก าหนดอายุใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัทีจ่ะออกเดนิทาง 

 รูปถ่ายส ีขนาด 2x2 นิ้ว จ านวน 4 รูป พื้นหลงัสขีาวหนา้ตรงเท่านัน้ (รบัเฉพาะรูปถ่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านั้น) 

 กรุณาถอดปกพาสปอรต์ของท่าน ก่อนจดัส่งเลม่พาสปอรต์ใหก้บัทางบรษิทั 

ส าเนาทะเบยีนบา้นพรอ้มเซน็รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ส าเนาบตัรประชาชนพรอ้มเซน็รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

เขยีนชื่อ / ทีอ่ยู่ / เบอรโ์ทรศพัทข์องบรษิทัฯ ทีท่  างานเป็นภาษาองักฤษ 

 

เน่ืองจากสภาวะน ้ามนัโลกที่มีการปรบัราคาสูงข้ึน ท าใหส้ายการบนิอาจมีการปรบัราคาภาษีน ้ามนัข้ึนในอนาคต  

ซ่ึงทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์เกบ็ค่าภาษีน ้ามนัเพิ่มตามความเป็นจรงิ**** 
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