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วันแรก

สนามบินดอนเมือง-สนามบินคยา-บ้านนางสุชาดา-แม่น้ าเนรัญชรา-วัดไทยพุทธคยา-มหาเจดียพ์ ทุ ธคยา-ต้นพระศรีมหาพิ์

06.00 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง บริเวณผูโ้ ดยสารขาออก อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน Air
Asia (FD) เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร (แนะนาให้โหลด
ของทีไ่ ม่จาเป็ นลงใต้ทอ้ งเครื่องเนื่องจากเจ้าหน้าทีอ่ นิ เดียตรวจอย่าเข้มงวด
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูข้นึ เครื่อง
ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที
บินลัดฟ้ าสู่ เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD122 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง
20 นาที
เดินทางถึง สนามบินเมืองคยา ประเทศอินเดีย (เวลาท้องถิ่น ช้ากว่าไทย 1.30 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลา
ท้องถิน่ เพือ่ สะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
นาท่านเดินทางสู่ พุทธคยา พุทธสังเวชนียสถาน ทีส่ าคัญทีส่ ุด 1 ใน 4 สังเวชนียสถาน และถือว่าเป็ นสถานทีศ่ กั ดิ์สทิ ธิ์ของชาว
พุทธทัว่ โลก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม
จากนัน้ นาท่าน เดินทางสู่ บ้านนางสุชาดา เป็ นธิดาของ เสนียะ ( เสนานิกุฏุมพี) ผูม้ ที รัพย์ซ่งึ เป็ นนายใหญ่แห่งชาวบ้านเสนา
นิคม ตาบลอุรุเวลา เมือ่ อายุย่างเข้าสู่วยั สาวนางได้ทาพิธีบวงสรวงต่อเทพยดาที่สงิ สถิต ณ ต้นไทรใหญ่ตน้ หนึ่งใกล้บา้ นของ
นาง โดยได้ตงั้ ปณิธานความปรารถนาไว้ 2 ประการ คือ
1.ขอให้ขา้ พเจ้าได้สามีทม่ี บี ญ
ุ มีทรัพย์สมบัติ และมีชาติสกุลเสมอกัน
2.ขอให้ขา้ พเจ้ามีบตุ รคนแรกเป็ นชาย
เมือ่ ความปรารถนาสาเร็จสมบูรณ์ นางได้ทาพลีกรรมบวงสรวงสังเวยเทพยดาด้วยข้าวมธุปายาส ในวันขึ้น ๑๕ คา่ เดือน ๖
นาท่านชมวิว ริมสองฝัง่ แม่น้ าเนรัญชรา แม่นา้ สาคัญในพุทธประวัติ ชาวบ้านแถบนัน้ เรียกว่า “ลิลาจัน” มาจากคาสันสกฤตว่า
“ไนยรัญจนะ” แปลว่า แม่นา้ ที่มสี ีใสสะอาด แม่นา้ ทัง้ สายกว้างราว ๑ กิโลเมตร ในสมัยพุทธกาล แม่นา้ เนรัญชราไหลผ่าน
แคว้นมคธ ณ ตาบลอุรุเวลาเสนานิคม ซึ่งตัง้ อยู่บนลุ่มแม่นา้ เนรัญชรา อันเป็ นภูมสิ ถานที่สงบน่ ารื่นรมย์ พระมหาบุรุษทรง
เลือกที่แห่งนี้เป็ นที่บาเพ็ญเพียร ทรงประทับอยู่ ณ ที่น้ ี นานถึง ๖ ปี พระมหาบุรุษทรงบาเพ็ญทุกรกิริยาและเปลี่ยนมาทรง
ดาเนินในมัชฌิมาปฏิปทา จนได้ตรัสรูอ้ นุตรสัมมาสัมโพธิญาณภายใต้ตน้ พระศรีมหาโพธิ ณ ริมฝัง่ แม่นา้ เนรัญชราแห่งนี้
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ วัดไทยพุทธคยา เป็ นวัดไทยแห่งแรกในประเทศอินเดีย เริ่มก่อสร้างมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2500 มีเนื้อที่
ราว 12 ไร่ ตัง้ อยู่บริเวณพุทธคยา อยู่ห่างจากองค์เจดียพ์ ทุ ธคยาประมาณ 500 เมตร เป็ นวัดที่อยู่ในความดูแลและอุปถัมภ์
ของรัฐบาลไทย พระอุโบสถของวัดไทยพุทธคยาจาลองแบบมาจากวัดเบญจมบพิตรดุสติ วนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
ซึง่ ได้ช่อื ว่าเป็ นสถาปัตยกรรมของสมัยรัตนโกสินทร์ท่ดี ที ่สี ุดแห่งหนึ่ง ซึง่ การจาลองแบบจนดูเหมือนนี้ไม่ใช่เฉพาะภายนอก แต่
ยังมีภายในทีเ่ หมือนกันด้วย เช่น องค์พระประธานทีเ่ ป็ นพระพุทธชินราช แกลประตู แกลหน้าต่าง เป็ นต้น
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ มหาเจดียพ์ ทุ ธคยา เจดียพ์ ทุ ธคยาหรือพระมหาโพธิ์เจดีย ์ คืออนุ สรณ์สถานแห่งการตรัสรูข้ องพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า มีลกั ษณะเป็ นเจดียส์ ่เี หลีย่ มทรงสูง เป็ นสถาปัตยกรรมและศิลปะแบบอินเดีย สูงประมาณ 170 ฟุต แบ่ง
ออกเป็ น 2 ชัน้ ชัน้ แรกประดิษฐานพระพุทธเมตตา พระพุทธรูปปางมารวิชยั ศิลปะปาละ เป็ นพระพุทธรูปใหญ่หนึ่งเดียวใน

08.20 น.
10.10 น.
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เจดียท์ ่ไี ม่ถูกทาลายจากกษัตริยช์ าวฮินดูในสมัยที่มกี ารกวาดล้างพระพุทธศาสนาในอินเดีย ส่วนชัน้ ที่ 2 ประดิษฐานพระพุทธ
ปฏิมาปางประทานพร บริเวณโดยรอบเจดียม์ เี จดียบ์ ริ วารล้อมอยู่ทงั้ 4 ทิศ เดิมเจดียพ์ ุทธคยาเป็ นวิหารขนาดไม่ใหญ่นกั
ต่อมาในปี พ.ศ.674 พระเจ้าหุวชิ กะทรงบูรณะเพิ่มเติมให้มขี นาดใหญ่กว่าเดิม ในปัจจุบนั เจดียพ์ ุทธคยาถือเป็ นแลนด์มาร์ค
ของกลุ่มพุทธสถานพุทธคยา จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ดา้ นหลังมหาเจดีย ์ ท่านจะพบกับ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ คือต้นโพธิ์ท่ี
พระพุทธเจ้าประทับในช่วงเวลาตรัสรู ้ เป็ นพันธุไ์ ม้ท่เี ป็ นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนมาตัง้ แต่สมัยพุทธกาล ต้นพระศรี
มหาโพธิ์มที งั้ หมด 4 ต้น
-ต้นแรกคือต้นทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสรูซ้ ง่ึ ตายลงในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช
-ต้นทีส่ องคือต้นทีแ่ ตกหน่อออกมาจากต้นแรกและได้ถกู ทาลายลงในสมัยพระเจ้าสาสังการ กษัตริยฮ์ นิ ดู
-ต้นที่สามคือต้นที่แตกหน่ อออกมาจากต้นแรกและได้ตายลงเพราะขาดการบารุงดูแล เนื่องจากเป็ นช่วงพระพุทธศาสนาใน
ประเทศอินเดียเสือ่ มโทรม
-ต้นที่ 4 คือต้นศรีมหาโพธิ์ตน้ ปัจจุบนั ที่แตกหน่ อมาจากต้นที่ 3 ได้รบั การบารุงดูแลหน่ อโดยเซอร์คนั นิงแฮม หัวหน้าคณะ
สารวจพุทธศาสนสถานในช่วงทีอ่ นิ เดียเป็ นอาณานิคมของอังกฤษ ปัจจุบนั มีอายุ 138 ปี
ใต้ตน้ พระศรีมหาโพธิ์เป็ นที่ประดิษฐานของพระแท่นวัชรอาสน์ พระแท่นที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างขึ้นเพื่อบูชาสถานที่
บาเพ็ญเพียรของพระพุทธเจ้า ตัวแท่นทาจากทองมีความยาว 7 ฟุต สลักเป็ นรูปเพชร พญาหงส์ และดอกมณฑารพสลับกัน
พระและพุทธศาสนิกชนนิยมไปสักการะ สวดมนต์ หรือนัง่ ทาสมาธิอยู่รอบๆ บริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์และพระแท่นวัชร
อาสน์แห่งนี้
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั Bodhagaya Gautam Hotel ระดับ3*หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

คยา-เมืองราชคฤห์-เขาคิชญกูฏ-วัดเวฬุวนั -มหาวิทยาลัยนาลันทา-พระพุทธรูปองค์ดา

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ นครหลวงแห่งแคว้นมคธ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง) นาท่านเดินทางขึ้น
เขาคิชญกูฏ หนึ่งในเบญจคีรี ชมวิวทิวทัศน์ท่สี วยงาม นมัสการ ถา้ พระโมคคัลลา ชม ถา้ พระสารีบุตร สถานที่ท่พี ระสารีบุตร
สาเร็จเป็ นพระอรหันต์ ชม กุฏขี องพระอานนท์ นมัสการ มูลคันธกุฏี สถานทีป่ ระทับของพระพุทธเจ้า ไหว้พระสวดมนต์ท่ยี อด
เขาคิชกูฎ จากนัน้ นาท่านชม วัดชีวกัมพวัน โรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรกของโลกและนาท่านเดินทางสู่ วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิ
กาวาส (วัดเวฬุวนั ) วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา และเป็ นสถานที่แสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระอริยสงฆ์ 1,250 องค์ มีสถูป
ทีบ่ รรจุพระอัฐธิ าตุของพระโมคคัลลานะและพระอัญญาโกญฑัญญะ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ มหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยทีใ่ หญ่ท่สี ุดในโลก เป็ นศูนย์การศึกษาในสมัยพุทธกาล ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 1742 กองทัพมุสลิมเติรกส์ได้ยกทัพมารุกรานรบชนะกษัตริยแ์ ห่งชมพูทวีปฝ่ ายเหนือ กองทัพมุสลิมเติรกส์ได้เผา
ผลาญทาลายวัดและปูชนียสถานในพุทธศาสนาลงแทบทัง้ หมด และสังหารผูท้ ่ไี ม่ยอมเปลีย่ นศาสนา นาลันทามหาวิหารก็ถูก
เผาผลาญทาลายลงในช่วงระยะเวลานัน้ ว่ากันว่าไฟทีล่ ุกโชนเผานาลันทานานถึง 3 เดือนกว่าจะเผานาลันทาได้หมด จากนัน้ นา

เที่ยง
บ่าย
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ท่านเดินทางไปนมัสการ พระพุทธรูปองค์ดา เป็ นพรพุทธรูปโบราณที่แกะสลักจากหินสีดา หน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้ว พระเกตุทรง
ดอกบัวตูม ปางสมาธิ องคุลขี องพระหัตถ์ขวาทัง้ หมดชี้ลงธรณี แม้พระนาสิกจะหักบิน่ ไป แต่กย็ งั ทรงความงดงามอยู่มไิ ด้จืด
จาง เหลือรอดจากการถูกทุบทาลายจากคนศาสนาอื่น และยังมีสภาพที่ค่อนข้างมบูรณ์ มีคาบอกเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของ
พระพุทธรูปองค์น้ ีว่าเริ่มจากชาวบ้านอินเดีย การบนบานศาลกล่าวขอพรจากพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวอินเดียนัน้ เป็ นไป
ในลักษณะเดียวกับคนไทย เวลาลูกไม่สบาย ก็พากันเอานา้ มันเนยมาทาที่องค์ท่านก่อน แล้วลูบเอานา้ มันเนยนัน้ กลับมาทาตัว
ลูก ทาให้ลูกหายเจ็บป่ วย หายงอแง กินข้าวได้ อ้วนท้วนสมบูรณ์ จนหลายคนขนานนามท่านว่า หลวงพ่อนา้ มัน
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั Naianda Regency Hotel ระดับ3*หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

นาลันทา-เมืองเวสาลี-วัดป่ ามหาวัน-เมืองกุสนิ ารา

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเวสาลี คืออาณาจักรหนึ่งของวัชชี หนึ่งใน 16 แคว้น ของชมพูทวีป เรียกกันหลายชื่อว่า ไวสาลี ไพสาลี
หรือเวสาลี เนื่องจากในครัง้ นัน้ กรุงเวสาวีเกิดฝนแห้ง ข้าวกล้าตายเพราะถูกแดดเผาคนยากจนอดตาย ศพเกลือ่ นกลาดทัว่
พระนคร อมนุ ษย์ได้กลิน่ ซากศพก็พากันเข้ามาในพระนครผูค้ นตายเพิ่มขึ้น เหล่าเจ้าลิจฉวีได้ยนิ มาว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอุบตั ิ
ขึ้นแล้วในโลก พระผูม้ พี ระภาคเจ้านัน้ ทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ปวงสัตว์ทรงมีอานุ ภาพมาก หากพระงค์ทรง
เสด็จมาโปรด ภัยทุกอย่างก็จกั สงบไปจึงส่งเจ้าลิจฉวี ชื่อ มหาลิ ซึ่งเป้ นผูท้ ีพระเจ้าพิมพิสารโปรดปรานและอามาตย์ผุห้ นึ่ง
เดินทางไปขอร้องพระเจ้าพิมพิสารให้กราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์เสด็จไปกรุงเวสาลี พระบรมศาสดาทรงพิจารณา หากได้
ตรัสรัตนสูตรในกรุงเวสาลีนอกจากความเดือดร้อนจักสงบลงมหาชนชาววัชชีเมือ่ ได้ฟงั พระสูตรนี้แล้วจักได้บรรลุมมรรคผล
จานวนมากจึงทรงราคากราบทูลเชิญของพวกเจ้าลิจฉวี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเที่ยวชม วัดป่ ามหาวัน อารามทีก่ ษัตริยล์ จิ ฉวีสร้างถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตัง้ อยู่ในป่ ามหาวันทางเหนือของ
อาณาจักรวัชชีในป่ าหิมาลัยและพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ในพรรษาที่ 5 ชมเสาอโศกที่มรี ูปสิงห์อยู่ในลักษณะนัง่ หันหน้าไป
ทางทิศตะวันออกที่สมบูรณ์ทส่ี ุด ปัจจุบนั เหลือเพียงซากโบราณสถานที่ประกอบไปด้วยสังฆาราม ห้องพัก ห้องประชุม นาท่าน
เดินทางสู่ เมืองกุสนิ ารา เป็ นที่ตงั้ ของสังเวชนียสถานแห่งที่ 4 ในสมัยพุทธกาลเป็ นเมืองเอกหนึ่งในสองของแคว้นมัลละ อยู่
ตรงข้ามฝัง่ แม่นา้ คู่กบั เมือง ปาวา เป็ นที่ตงั้ ของ สาลวโนทยาน หรือป่ าไม้สาละที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานและเป็ น
สถานทีถ่ วายพระเพลิงพระพุทธเจ้า
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั Om Residency Hotel ระดับ3*หรือเทียบเท่า

เที่ยง
บ่าย

คา่
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วันที่ส่ี

มกุฎพันธนเจดีย-์ พระสถูปปรินิพพาน-เนปาล-ลุมพินี

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ มกุฏพันธนเจดีย ์ ตัง้ อยู่ห่างจาก มหาปรินิพพานสถูป ไปทางทิศตะวันออก ๑ กิโลเมตร คนท้องถิ่นเรียกว่า
“รามภาร์-กา-ดีลา” หรือ รัมภาร์สถูป เป็ นสถานทีถ่ วายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า เดิมทีเป็ นเชิงตะกอนไม้จนั ทร์
หอม หลังจากที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแล้วก็ได้สร้างพระสถูปครอบลง ต่อมาก็ได้ถูกรุกรานทาลายเหลือแต่ ซาก
ปรักหักพัง ภายหลังได้ถูกขุดค้นพบเป็ นซากกองอิฐพระสถูปขนาดใหญ่ดงั ที่เห็นในปัจจุบนั พระสถูปนี้วดั โดยรอบฐานได้
๔๖.๑๔ เมตร และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๗.๑๘ เมตร ทัง้ นี้ ตามหลักฐานก็เป็ นที่ชดั เจนว่านัน่ คือสถานที่ถวายพระเพลิง
พระพุทธสรีระหรือมกุฏพันธนเจดียต์ ามทีช่ าวพุทธเรียกชื่อกัน ปัจจุบนั รัฐบาลอินเดียได้เข้ามาบูรณะซ่อมแซมไว้อย่างดีนาท่าน
เดินทางไปกราบสักการะ มหาปรินิพพานสถูป ซึง่ เป็ นสถานทีพ่ ระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานภายใต้ตน้ สาละคู่ เป็ นพุทธ
สถานที่พระพุทธเจ้าประทานการบวชให้สาวกองค์สุดท้าย และยังเป็ นที่ตรัสเทศนาปัจฉิมโอวาทสุดยอดแห่งพระธรรมคาสอน
คือความไม่ประมาท ชม มหาปรินิพพานวิหาร หรือวิหารพุทธไสยาสน์ ตัง้ อยู่ดา้ นหน้าบนฐานเดียวกันกับมหาปรินิพพานสถูป
มีบนั ไดอิฐสูงขึ้นไปบนเนิน ภายในประดิษฐาน “พระพุทธรูปปางปรินิพพาน” อยู่บนพระแท่นทาด้วยหินทรายแดงหรือเรียกว่า
จุณศิลา องค์พระพุทธรูปยาว ๒๓ ฟุต ๙ นิ้ว (ราว ๗ เมตร) กว้าง ๕ ฟุต ๖ นิ้ว สูง ๒ ฟุต ๑ นิ้ว ศิลปะมถุรา มีอายุมากกว่า
๑,๕๐๐ ปี ที่พระแท่นมีรูปสลักของสุภทั ทปริพาชกกาลังเข้าไปขอบวช และมีรูปสลักพระอนุ รุทธะและพระอานนท์อยู่ดว้ ย
พระพุทธรูปองค์น้ ีเป็ นสัญลักษณ์ของพระพุทธองค์ท่กี าลังเสด็จดับขันธปรินิพพาน ประทับนอนบรรทมตะแคงขวา โดยหัน
พระพักตร์ไปทางทิศตะวันตก และมีซากศาสนสถานโบราณโดยรอบมากมาย ในจารึกระบุผูจ้ ดั สร้างพระพุทธรูปองค์น้ ี คือ หริ
พละสวามี นายช่างผูแ้ กะสลักชื่อ ธรรมทินนา เป็ นชาวเมืองมถุรา ในปัจจุบนั พระพุทธรูปองค์น้ ีถอื ได้ว่าเป็ นจุดหมายสาคัญที่
ชาวพุทธจะมาสักการะ เพราะเป็ นพระพุทธรูปที่มพี ทุ ธลักษณะอันพิเศษคือเหมือนคนนอนหลับธรรมดา แสดงให้เห็นว่าพระ
พุทธองค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานจากไปอย่างผูห้ มดกังวลในโลกทัง้ ปวง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองลุมพินีวนั (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 – 5 ชัว่ โมง)ตัง้ อยู่ในเขตประเทศเนปาล ผ่าน เมืองโครักข์ปูรแ์ ละ
ผ่านเมืองชายแดนโสเนาวลีของอินเดียเข้าสู่เมืองสิทธารัตถะของเนปาลเป็ นสถานที่ซ่งึ ตัง้ อยู่ก่งึ กลางระหว่างกรุงกบิลพัสดุก์ บั
กรุงเทวทหะ เดินทางถึงพรมแดนอินเดีย-เนปาล ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้ จึงเดินทางต่อเข้าสู่ เมืองสิทธารัตถะ
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั Nansc Hotel ระดับ3*หรือเทียบเท่า

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่หา้

สวนลุมพินีวนั -เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช-วิหารมายาเทวี-เมืองสาวัตถี

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านเดินทางสู่ สวนลุมพินีวนั เป็ นพุทธสังเวชนียสถานที่สาคัญแห่งที่ 1 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็ นสถานที่
ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ผูซ้ ่งึ ต่อมาตรัสรูเ้ ป็ นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ตัง้ อยู่ท่อี าเภอไภรวา แคว้นอูธ ประเทศ
เนปาล เป็ นพุทธสังเวชนียสถาน 4 ตาบลเพียงแห่งเดียวที่อยู่นอกประเทศอินเดีย ลุมพินีวนั เดิมเป็ นสวนป่ าสาธารณะหรือ
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เที่ยง
บ่าย

คา่

วโนทยานที่ร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน ในสมัยพุทธกาลลุมพินีวนั ตัง้ อยู่ก่งึ กลางระหว่างเมืองกบิลพัสดุก์ บั เมืองเทวทหะ ใน
แคว้นสักกะ บนฝัง่ แม่นา้ โรหิณี หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว พระเจ้าอโศกมหาราชได้โปรดให้สร้างเสาหินขนาดใหญ่
มาปักไว้ตรงบริเวณที่ประสู ติ เรียกว่า เสาอโศก ที่จารึกข้อความเป็ นอักษรพราหมีว่าพระพุทธเจ้าประสู ติท่ีตรงนี้ ปัจจุบนั
ลุมพินีวนั ได้รบั การบูรณะและมีถาวรวัตถุสาคัญทีช่ าวพุทธนิยมไปสักการะ คือ "เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช" ทีร่ ะบุว่าสถาน
ทีน่ ้ ีเป็ นสถานที่ประสูตขิ องเจ้าชายสิทธัตถะ นอกจากนี้ ยังมี "วิหารมายาเทวี" ภายในประดิษฐานภาพหินแกะสลักพระรูปพระ
นางสิรมิ หามายาประสูตพิ ระราชโอรส โดยเป็ นวิหารเก่ามีอายุร่วมสมัยกับเสาหินพระเจ้าอโศก ปัจจุบนั ทางการเนปาลได้สร้าง
วิหารใหม่ทบั วิหารมายาเทวีหลังเก่า และได้ขดุ ค้นพบศิลาจารึกรูปคล้ายรอยเท้า สันนิษฐานว่าเป็ นจารึกรอยเท้าก้าวที่เจ็ดของ
เจ้าชายสิทธัตถะทีท่ รงดาเนินได้เจ็ดก้าวในวันประสูติ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองสาวัตถี ในสมัยพุทธกาล เป็ นเมืองหลวงของแคว้นโกศล 1 ใน 16 แคว้น เป็ นเมืองทีใ่ หญ่พอกับเมืองรา
ชคฤห์และพาราณสี เป็ นเมืองศูนย์กลางการค้าขายและเป็ นเมืองที่พระพุทธเจ้าประทับนานที่สุดถึง 25 พรรษา รวมทัง้ เป็ น
เมืองที่พระพุทธศาสนามัน่ คงที่สุด ปัจจุบนั เมืองนี้เหลือเพียงซากโบราณสถาน ชมวิถชี ีวติ ชนบทของประเทศอินเดียระหว่าง
เดินทาง
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั Lotus Nikko Hotel ระดับ3*หรือเทียบเท่า

วันที่หก

วัดเชตะวันมหาวิหาร-บ้านอนาถบินฑิกเศรษฐี-บ้านองคุลมี าล-เมืองพาราณสี

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านกราบนมัสการพระพุทธเจ้าที่ วัดเชตะวันมหาวิหาร เป็ นวัดที่ใหญ่ท่สี ุดและเป็ นวัดที่พระพุทธเจ้ารวมทัง้ พระอรหันต์ได้
จาพรรษาอยู่นานที่สุดถึง 19 พรรษา สร้างโดยอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี กล่าวกันว่าต้องขนเงินมาปูพ้ นื ที่ให้เต็มสวนจึงจะซื้อ
ที่ดินมาสร้างวัดถวายแด่พระพุทธเจ้าได้ เพราะในสมัยนัน้ ดินแดนทุกแห่งเป็ นของผูท้ ่นี บั ถือศาสนาพราหมณ์ นาท่านนมัสการ
กุฎพิ ระพุทธเจ้า กุฎพิ ระโมคคัลลา กุฎพิ ระสารีบตุ ร กุฎพิ ระสิวลี กุฎพิ ระอานนท์ และสถูปทีบ่ รรจุสารีรกิ ธาตุของพระอรหันต์
ชมบ่อนา้ ทีพ่ ระพุทธเจ้าใช้เป็ นทีส่ รงนา้ ตลอดระยะเวลาทีจ่ าพรรษาอยู่
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ บ้านอนาถบินฑิกเศรษฐี เป็ นชาวสาวัตถีในสมัยพุทธกาล มีชีวติ ร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้า เดิมท่านมี
นามว่าสุทตั ตะเศรษฐี เกิดในตระกูลของสุมนะเศรษฐีผูเ้ ป็ นบิดา ท่านเป็ นเศรษฐีท่ใี จบุญ ชอบช่วยเหลือคนตกยาก ทาให้ท่าน
ถูกเรียกจากชาวเมืองสาวัตถีว่า อนาถบิณฑิกเศรษฐี แปลว่า เศรษฐีผูเ้ ป็ นที่พ่งึ ของคนยาก (แปลตามศัพท์ว่า เศรษฐีผูม้ กี อ้ น
ข้าวให้กบั คนยากจน) อนาถบิณฑิกเศรษฐี ได้ไปค้าขายและได้ฟงั ธรรมจากพระพุทธเจ้าที่เมืองราชคฤห์จนบรรลุเป็ นพระ
โสดาบัน ท่านจึงมีศรัทธาสร้างวัดเชตวันมหาวิหารถวายแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยเงินจานวนมาก ท่านได้เป็ นผูใ้ ห้ความ
อุปถัมภ์บารุงพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์อย่างดีมาก เป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้พระพุทธเจ้าเสด็จประทับจาพรรษาทีว่ ดั พระเชตวันที่
ท่ า นสร้า งมากกว่ า ที่ป ระทับ ใด ๆ ถึง 19 พรรษา เรื่ อ งราวของอนาถบิณ ฑิก เศรษฐี มีป รากฏมากมายในคัม ภีร ์ท าง
พระพุทธศาสนา เป็ นเรื่องราวทีแ่ สดงถึงความศรัทธา ความมีสติปญั ญา และความเอาใจใส่ในการบารุงพระพุทธศาสนา ทาให้

เที่ยง
บ่าย

Page 6 of 12

คา่

ท่านได้รบั ยกย่องจากพระพุท ธเจ้าให้เป็ น อุบาสกผูเ้ ลิศในการเป็ นผูถ้ วายทาน (เอตทัคคะในฝ่ ายผูเ้ ป็ นทายก) ข้างๆบริเวณ
เดียวกันซึ่งเป็ น บ้านองคุลีมาล เป็ นบุคคลสาคัญในยุคต้นแห่งพุทธศาสนา โดยเฉพาะตามพุทธประวัติพทุ ธฝ่ ายเถรวาท เดิม
นัน้ เป็ นโจรปล้นฆ่าคน แต่ภายหลังมีศรัทธาในพุทธศาสนา ได้กลับใจบวชเป็ นพระภิกษุ และบรรลุเป็ นพระอรหันต์
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองพาราณสี เป็ นเมืองหลวงของแคว้นกาสี (Kingdom of Kashi) ในสมัยพุทธกาล ปัจจุบนั ตัง้ อยู่
ในรัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย ห่างจากลัคเนาซึง่ เป็ นเมืองหลวงของอุตตรประเทศเป็ นระยะทาง 320 กิโลเมตร พาราณสี
มีแม่นา้ คงคาไหลผ่าน เป็ นเมืองที่ศกั ดิสิทธิ์ท่สี ุดหนึ่งในเจ็ดเมืองศักดิสิทธิ์ (สัปดาปุริ, Sapta Puri) ในความเชื่อของศาสนา
ฮินดูและศาสนาเชน พาราณสีมปี ระวัติความเป็ นมายาวนานกว่า 4,000 ปี เป็ นเมืองที่เก่าแก่ท่สี ุดของประเทศอินเดียและยัง
จัดเป็ นเมืองที่มผี ูอ้ ยู่อาศัยต่อเนื่องยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์โลกด้วย[3] ถือว่าเป็ นสุทธาวาสที่สถิตแห่งศิวเทพ ถือว่าเป็ น
เมืองอมตะของอินเดียและเป็ นที่แสวงบุญทัง้ ของชาวฮินดูและชาวพุทธทัว่ โลก ครัง้ สมัยอาณานิคม เมืองนี้มชี ่อื ว่า เบนาเรส
(Benares)
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั City Inn Hotel ระดับ3*หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

ล่องแม่น้ าคงคา-สารนาถ-ธัมเมกขสถูป ป่ าอิสปิ ตนมฤคทาวัน - เจาคนธีสถูป-พิพธิ ภัณฑ์สารนาถ-เมืองคยา

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน ล่องเรือแม่น้ าคงคา ซึ่งชาวฮินดูเชื่อถือว่าเป็ นแม่นา้ ศักดิ์สิทธิ์ท่ไี หลมาจากมวยผมขององค์พระศิวะ (แม่นา้ นี้ไหลมา
จากทีร่ าบสูงทิเบตเทือกเขาหิมาลัย ประเทศจีนและเนปาล) ให้ทกุ ท่านได้ ลอยกระทงแม่นา้ คงคา ชม พิธบี ูชาไฟ มหาศิวะราตรี
และ การเผาศพ ของชาวฮินดูทส่ี บื ทอดกันมาอย่างช้านาน รวมทัง้ เป็ นสถานทีค่ นนับล้านมุง่ หน้ามาเพือ่ ชมพิธกี รรมริมฝัง่ แม่นา้
คงคาอันศักดิ์สทิ ธิ์ (พิธีเผาศพริมแม่นา้ คงคาของศาสนาฮินดู ) นาท่านเดินทางสู่ เมืองสารนาถ นาท่านสวดมนต์ ไหว้พระ นัง่
สมาธิ ที่ ธัมเมกขสถูป ป่ าอิสปิ ตนมฤคทาวัน เป็ นพุทธสังเวชนียสถานแห่งที่ 3 สถานที่แสดงปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวัตน
สูตร โปรดเบญจวัคคียท์ งั้ ห้า ในสมัยพุทธกาลเป็ นสถานที่สงบและเป็ นที่ชุมนุ มของเหล่าฤษี นักบวชและนักพรตต่าง ๆ ที่มา
บาเพ็ญตบะและโยคะเพื่อเข้าถึงพรหมัน (ตามความเชื่อของพรามหณ์) ทาให้ปจั จวัคคียท์ ่ปี ลีกตัวมาจากเจ้าชายสิทธัตถะมา
บาเพ็ญตบะที่น่ี จากนัน้ นาท่านชม เจาคันธีสถูป เป็ นสถานที่ซ่งึ พระพุทธองค์ทรงพบกับปัญจวัคคีย ์ ณ สถานที่แห่งนี้เมือ่ พระ
พุทธองค์ทรงเสด็จมาถึงป่ าอิสปิ ตนมฤคทายวันแล้ว ปัญจวัคคีย ์ เมือ่ เห็นพระพุทธองค์เสด็จมาแต่ไกล จึงทาสัญญากันว่า จะ
ไม่ลุกรับ จะไม่ตอ้ นรับ แต่เมือ่ พระองค์เสด็จมาถึง ต่างก็ลมื สัญญานัน้ สิ้น สถานทีท่ พ่ี ระพุทธองค์ทรงพบปัญจวัคคียเ์ มือ่ เสด็จ
มาถึงป่ าอิสปิ ตนมฤคทายวันนี้ ปัจจุบนั อยู่ห่างจากสถานที่แสดงปฐมเทศนาไม่ไกลนักประมาณกิโลเมตรเศษ มีการสร้างพระ
สถูปเป็ นเครื่องระลึกว่าที่น่ี เป็ นสถานที่ซ่งึ พระพุทธองค์ทรงพบกับปัญจวัคคีย ์ เรียกว่า เจาคันธีสถูป สันนิษฐานกันว่า สร้าง
ราวๆ พุทธศักราช 1000 ช่วงราชวงศ์คุปตะนาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เมืองสารนาถ มีพระพุทธรูปโบราณซึ่งน่ าทึ่ง และ
งดงามตามแบบฉบับของคนอินเดีย อายุนบั พันปี มากมายครับ แต่เสียดายทีถ่ ูกห้ามนากล้องมาถ่ายภาพภายใน ต้องใช้เทคนิค
พิเศษ จึงมีรูปมาให้ชมกันไม่มาก พอดูเป็ นสังเขป อย่างพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา (รูปพระพุทธองค์แรก) เป็ นพระพุทธรูปที่
สร้างขึ้นในสมัยคุปตะ อายุประมาณปี พ.ศ.800 - 1,200 ครับ ซึ่งยุคนัน้ นับว่าเป็ นยุคที่มีความเจริ ญสู งสุดของพุทธศิลป์
พระพุทธรู ปองค์น้ ี ถูกค้นพบที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันครับ ถือกันว่าเป็ นพุทธปฏิมาที่งดงามมาก แต่ก่อนที่อินเดีย มีการ
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เที่ยง
บ่าย
คา่

ประกวดพุทธปฏิมากัน หากส่งพระพุทธรูปองค์น้ ีเข้าประกวด จะได้รบั การคัดเลือกว่าเป็ นพุทธรูปที่งดงามที่สุดทุกครัง้ ไป จึง
ต้องขอให้งดการส่งเข้าประกวด เปิ ดโอกาสให้องค์อ่นื บ้าง จึงนับว่าพระพุทธรูปองค์น้ ี น่าจะเป็ นพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดใน
โลกองค์หนึ่งก็ว่าได้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองคยา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง) ให้ทกุ ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั Bodhagaya Gautam Hotel ระดับ3*หรือเทียบเท่า

วันที่แปด

สนามบินคยา-สนามบินดอนเมือง

เช้า
08.00 น.
10.40 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางออกจากโรงแรมทีพ่ กั ทาการเช็คเอ้าท์ ออกเดินทางสู่ สนามบินคยา
ออกเดินทางบินลัดฟ้ ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD123 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง
40 นาที
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

14.50 น.

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

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขการให้บริการ

อินเดีย-เนปาล เที่ยวฟิ น ครบสูตร 4 สังเวชนี ยสถาน 8 วัน 7 คืน - FD
กาหนดการเดินทาง

05-12 ธ.ค. 61 *วันหยุด
19-26 ธ.ค. 61
21-28 ธ.ค. 61
26 ธ.ค.61–02 ม.ค. 62 *ปี ใหม่
28 ธ.ค.61-04 ม.ค. 62 *ปี ใหม่
04-11 ม.ค. 62

ผูใ้ หญ่พกั ห้อง เด็กอายุไม่เกิน12ปี เด็กอายุไม่เกิน12ปี ไม่รวมตัว๋
ละ2-3ท่าน
เสริมเตียง
ไม่เสริมเตียง
เครือ่ งบิน พักเดี่ยว
ไม่รวมค่าวีซ่า ไม่รวมค่าวีซ่า
ไม่รวมค่าวีซ่า ไม่รวมค่าวีซ่า

19,992.22,992.22,992.26,992.26,992.22,992.-

19,992.22,992.22,992.26,992.26,992.22,992.-

19,992.22,992.22,992.26,992.26,992.22,992.-

16,992.15,992.15,992.17,992.17,992.15,992.-

7,900.7,900.7,900.8,900.8,900.7,900.Page 8 of 12

09-16 ม.ค. 62
11-18 ม.ค. 62
23-30 ม.ค. 62
08-15 ก.พ. 62
22 ก.พ.-01 มี.ค. 62
08-15 มี.ค. 62
13-20 มี.ค. 62
15-22 มี.ค. 62
20-27 มี.ค. 62

22,992.22,992.22,992.22,992.22,992.22,992.22,992.22,992.22,992.-

22,992.22,992.22,992.22,992.22,992.22,992.22,992.22,992.22,992.-

22,992.22,992.22,992.22,992.22,992.22,992.22,992.22,992.22,992.-

15,992.15,992.15,992.15,992.15,992.15,992.15,992.15,992.15,992.-

7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.-

อัตราค่าบริการนี้ รวม










ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ประหยัดเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
ภาษี น้ ามันและภาษี ตวั ๋ ทุกชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 7 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 30 กก.
ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ผูช้ านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าประกันชีวิตกรณี อบุ ตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณี
อุบตั เิ หตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการไม่รวม
 ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%และภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติค่าทาใบอนุ ญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry)
หรือ คนต่างด้าว (เป็ นหน้าที่ของผูเ้ ดินทางในการจัดทาเอง)
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สงั ่ เพิม่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่
พิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ ต ฯลฯ
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 ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้
ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความ
ควบคุมของบริษทั ฯ
 ค่าปรับ สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกาหนดไว้ 30 กก.
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าอินเดียแบบ E-Visaและค่าวีซ่าเนปาลค่าท่านละ 4,200 บาท (ชาระพร้อมค่ามัดจาทัวร์)
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ,คนขับรถ 2,400 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (ชาระที่สนามบินในวันเดินทาง)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถแต่ไม่บงั คับทิป)

เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
1.กรุณาทาการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทาการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพือ่
ยันการจองที่นงั ่ พร้อมชาระมัดจาท่านละ 10,000 บาท
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทง้ั หมด 15 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง
ของท่าน และการคืนเงินทัง้ หมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริง
3.เมื่อท่านตกลงชาระเงินค่าบริการไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขการให้บริการที่ได้
ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ทัง้ หมดนี้ แล้ว

เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา

่ บัญชี
ชือ

ประเภท

หมายเลขบัญชี

เดอะมอลล์ บางกะปิ

บ.เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากัด

ออมทรัพย์

281-222986-8

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ

นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ

ออมทรัพย์

732-2-31864-9

เงือ่ นไขการยกเลิก
***เนื่ องจากเป็ นราคาโปรโมชัน่ เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทง้ั หมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการ
เดินทาง , เลื่อนการเดินทาง หรือ การขอคืนเงินไม่ว่ากรณี ใดทัง้ สิ้น***

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.โปรแกรมทัวร์น้ ีจะสามารถออกเดินทางได้ตอ้ งมีจานวนผูเ้ ดินทางขัน้ ตา่ 25 ท่านรวมในคณะตามทีก่ าหนดไว้เท่านัน้ หากมีจานวนผูเ้ ดินทาง
รวมแล้วน้อยกว่าทีก่ าหนดไว้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลีย่ นกาหนดการเดินทาง ในกรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทาง 10-15 ท่าน ต้อง
เพิม่ เงินท่านละ 2,000 บาท, กรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทาง 16-20 ท่านต้องเพิม่ เงินท่านละ 1,000 บาท และในกรณีท่มี ผี ูเ้ ดินทาง 21-24 ท่านต้องเพิม่ เงิน
ท่านละ 500 บาท
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2.ในกรณีท่ที ่านไม่ได้รบั ผลการอนุมตั วิ ซี ่าเข้าประเทศอินเดีย แบบ E-Visa ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่า E-Visa
และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าเพิม่ เติม เพือ่ ดาเนินการขอวีซ่าใหม่โดยตรงกับทางศูนย์รบั ยืน่ วีซ่าอินเดีย ประจาประเทศไทย
3.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาและเงือ่ นไขต่างๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ให้ข้นึ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั ฯ
เท่านัน้ อีกทัง้ ข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษทั ฯ ให้ถอื เป็ นข้อยุตสิ ้นิ สุดสมบูรณ์
4.บริษทั ฯ และตัวแทนของบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจากัดด้าน
ภูมอิ ากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ ดินทางจริง ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมาก
เป็ นสาคัญ
5.รายการทัวร์น้ ีเป็ นการท่องเที่ยวแบบหมูค่ ณะ (Join Tour) จัดทาและดาเนินการโดยบริษทั คู่คา้ (Partner)
6.อัตราค่าบริการคิดคานวณจากอัตราแลกเปลีย่ น และราคาตัวเครื
๋ ่องบินในปัจจุบนั บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นราคาค่าบริการใน
กรณีทม่ี กี ารขึ้นราคาค่าตัวเครื
๋ ่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมนา้ มัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลีย่ นได้
ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ทีค่ ณะจะเดินทาง
7.ในระหว่างการท่องเทีย่ วนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
8.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัวเครื
๋ ่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้
9.ค่าบริการที่ท่านชาระกับทางบริษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ฯ ได้ชาระให้กบั บริษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการทีร่ ะบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลีย่ นแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทั
ขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่ ห้บริการ บริษทั ฯ จะดาเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ ะจัดบริการทัวร์อ่นื ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับ
ค่าบริการนัน้ ๆ
11.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มสี ทิ ธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของบริษทั ฯ กากับเท่านัน้
12.บริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ วี ตั ถุประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเทีย่ วเท่านัน้ การเดินทางของผูเ้ ดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้า
แรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น
ๆ ทีเ่ ข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษทั ฯ มิได้มสี ่วนรูเ้ ห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทาดังกล่าวทัง้ สิ้น
13.หากผูเ้ ดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึง่ อยู่
นอกเหนืออานาจ และความรับผิดชอบของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบคืนเงินทัง้ หมด
14.ผูเ้ ดินทางต้องใช้วจิ ารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัว
ท่านเอง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึ พอใจในสินค้าทีผ่ ูเ้ ดินทางได้ซ้อื ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
15.ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด
ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดินทาง
16.บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สนิ และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทั
ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กบั ผูเ้ ดินทาง
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17.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัด
หยุดงาน การจลาจล การปฏิวตั ิ รัฐประหาร ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทั ฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม
เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ
18.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง และความไม่พงึ พอใจของผูเ้ ดินทาง ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
สภาพธรรมชาติ ภูมอิ ากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถแี ละพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
19.ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึง่ ไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการ
ท่องเทีย่ ว(ซึง่ ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
20.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนา้ เงิน)เดินทางเพือ่ การท่องเทีย่ วกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า -ออกประเทศใดๆก็ตาม ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น
21.กรณีทท่ี ่านต้องออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋ เนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆในกรณีถา้ ท่านออกตัว๋
ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่ นเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือ่ นไขดังกล่าวแล้ว
22. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น
(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้
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