**ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการดําเนิ นการยื่นขอE Visa ประเทศอินเดียให้กบั ผูร้ ่วมเดินทางเท่านั้น ยกเว้นแต่ผูร้ ่วมเดินทางมีวซี ่าปี **
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วันที่แรก

สนามบินดอนเมือง– พาราณาสี –เมืองสารนาถ -ธัมเมกขสถูปป่ าอิสปิ ตนมฤคทาวัน -เจาคันธีสถูป -พิพธิ ภัณฑ์เมืองสารนาถ
-ล่องแม่น้ํ าคงคา

09.00 น.

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมืองบริเวณผูโ้ ดยสารขาออกอาคาร 1ชัน้ 3ประตู 2เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน Air Asia
(FD)เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร (แนะนําให้โหลดของทีไ่ ม่
จําเป็ นลงใต้ทอ้ งเครื่องเนื่องจากเจ้าหน้าทีอ่ นิ เดียตรวจอย่าเข้มงวด
**หมายเหตุ**เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาทีและผูโ้ ดยสารพร้อมณประตูข้นึ เครื่อง
ก่อนเวลาเครื่องออก30นาที

12.

หมายเหตุ
0 เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินของคณะเป็ นตัว๋ กรุ๊ ประบบ Randomไม่สามารถล็อกที่นงั่ ได้ที่นงั่ อาจจะไม่ได้นงั่ ติดกัน
และไม่สามารถเลือกช่วงที่นงั่ บนเครื่ องบินได้ในคณะ
5

13.50 น.
เที่ยง
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น.
บินลัดฟ้ าสู่ เมืองพาราณาสี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Air Asia เทีย่ วบินที่ FD108ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ3ชัว่ โมง 15 นาที (ไม่มบี ริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินเมืองพาราณาสีประเทศอินเดีย (เวลาท้องถิน่ ช้ากว่าไทย 1.30ช.ม.กรุณาปรับนาฬกิ าของท่านเป็ นเวลา
ท้องถิน่ เพือ่ สะดวกในการนัดหมาย)หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหรือ ห้องอาหารในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองสารนาถ(ใช้เวลาเดินทาง 30นาที) นําท่านสวดมนต์ไหว้พระนัง่ สมาธิท่ี ธัมเมกขสถูปป่ าอิสปิ ตนมฤคทาวัน
เป็ นพุทธสังเวชนียสถานแห่งที่ 3สถานทีแ่ สดงปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวัตนสูตรโปรดเบญจวัคคียท์ งั้ ห้าในสมัยพุทธกาลเป็ น
สถานทีส่ งบและเป็ นทีช่ มุ นุมของเหล่าฤษีนกั บวชและนักพรตต่างๆทีม่ าบําเพ็ญตบะและโยคะเพือ่ เข้าถึงพรหมัน (ตามความเชื่อ
ของพรามหณ์) ทําให้ปจั จวัคคียท์ ป่ี ลีกตัวมาจากเจ้าชายสิทธัตถะมาบําเพ็ญตบะทีน่ ่ีจากนัน้ นําท่านชม เจาคันธีสถูป เป็ นสถานที่
ซึง่ พระพุทธองค์ทรงพบกับปัญจวัคคียณ์ สถานทีแ่ ห่งนี้เมือ่ พระพุทธองค์ทรงเสด็จมาถึงป่ าอิสปิ ตนมฤคทายวันแล้วปัญจวัคคีย ์
เมือ่ เห็นพระพุทธองค์เสด็จมาแต่ไกลจึงทําสัญญากันว่าจะไม่ลุกรับจะไม่ตอ้ นรับแต่เมือ่ พระองค์เสด็จมาถึงต่างก็ลมื สัญญานัน้
สิ้นสถานทีท่ พ่ี ระพุทธองค์ทรงพบปัญจวัคคียเ์ มือ่ เสด็จมาถึงป่ าอิสปิ ตนมฤคทายวันนี้ปจั จุบนั อยู่ห่างจากสถานทีแ่ สดงปฐม
เทศนาไม่ไกลนักประมาณกิโลเมตรเศษมีการสร้างพระสถูปเป็ นเครื่องระลึกว่าทีน่ ่ีเป็ นสถานทีซ่ ง่ึ พระพุทธองค์ทรงพบกับปัญจ
วัคคียเ์ รียกว่าเจาคันธีสถูปสันนิษฐานกันว่าสร้างราวๆพุทธศักราช 1000 ช่วงราชวงศ์คุปตะนําท่านชม พิพธิ ภัณฑ์เมืองสารนาถ
มีพระพุทธรูปโบราณซึง่ น่าทึง่ และงดงามตามแบบฉบับของคนอินเดียอายุนบั พันปี มากมาย จากนัน้ นําท่าน ล่องเรือแม่น้ํ าคงคา
ซึง่ ชาวฮินดูเชื่อถือว่าเป็ นแม่นาํ้ ศักดิ์สทิ ธิ์ทไ่ี หลมาจากมวยผมขององค์พระศิวะ (แม่นาํ้ นี้ไหลมาจากทีร่ าบสูงทิเบตเทือกเขา
หิมาลัยประเทศจีนและเนปาล) ให้ทกุ ท่านได้ลอยกระทงแม่นาํ้ คงคาชมสถานทีก่ ารเผาศพของชาวฮินดูทส่ี บื ทอดกันมาอย่างช้า
นาน
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บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานําท่านเข้าทีพ่ กั Tridev Hotel ระดับ 4 *หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

พาราณสี -สาวัตถี-วัดเชตะวันมหาวิหาร-บ้านอนาถบินฑิกเศรษฐี-บ้านองคุลมี าล

เช้า

บริการอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองสาวัตถี(ใช้เวลาเดินทาง 7-8 ชัว่ โมง)ในสมัยพุทธกาลเป็ นเมืองหลวงของแคว้นโกศล 1 ใน 16 แคว้นเป็ น
เมืองทีใ่ หญ่พอกับเมืองราชคฤห์และพาราณสีเป็ นเมืองศูนย์กลางการค้าขายและเป็ นเมืองทีพ่ ระพุทธเจ้าประทับนานทีส่ ุดถึง 25
พรรษารวมทัง้ เป็ นเมืองทีพ่ ระพุทธศาสนามันคงที
่ ส่ ุดปัจจุบนั เมืองนี้เหลือเพียงซากโบราณสถานชมวิถชี วี ติ ชนบทของประเทศ
อินเดียระหว่างเดินทาง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหรือ ห้องอาหารในโรงแรม
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่บา้ นอนาถบินฑิกเศรษฐีเป็ นชาวสาวัตถีในสมัยพุทธกาลมีชวี ติ ร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าเดิมท่านมีนาม
ว่าสุทตั ตะเศรษฐีเกิดในตระกูลของสุมนะเศรษฐีผูเ้ ป็ นบิดาท่านเป็ นเศรษฐีทใ่ี จบุญชอบช่วยเหลือคนตกยากทําให้ท่านถูกเรียก
จากชาวเมืองสาวัตถีว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีแปลว่าเศรษฐีผูเ้ ป็ นทีพ่ ง่ึ ของคนยาก (แปลตามศัพท์ว่าเศรษฐีผูม้ กี อ้ นข้าวให้กบั คน
ยากจน)อนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ไปค้าขายและได้ฟงั ธรรมจากพระพุทธเจ้าทีเ่ มืองราชคฤห์จนบรรลุเป็ นพระโสดาบันท่านจึงมี
ศรัทธาสร้างวัดเชตวันมหาวิหารถวายแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเงินจํานวนมากท่านได้เป็ นผูใ้ ห้ความอุปถัมภ์บาํ รุง
พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์อย่างดีมากเป็ นสาเหตุหนึ่งทีท่ าํ ให้พระพุทธเจ้าเสด็จประทับจําพรรษาทีว่ ดั พระเชตวันทีท่ ่านสร้าง
มากกว่าทีป่ ระทับใดๆถึง 19 พรรษาเรื่องราวของอนาถบิณฑิกเศรษฐีมปี รากฏมากมายในคัมภีรท์ างพระพุทธศาสนาเป็ น
เรื่องราวทีแ่ สดงถึงความศรัทธาความมีสติปญั ญาและความเอาใจใส่ในการบํารุงพระพุทธศาสนาทําให้ท่านได้รบั ยกย่องจาก
พระพุทธเจ้าให้เป็ นอุบาสกผูเ้ ลิศในการเป็ นผูถ้ วายทาน (เอตทัคคะในฝ่ ายผูเ้ ป็ นทายก) ข้างๆบริเวณเดียวกันซึง่ เป็ น บ้านองคุลี
มาลเป็ นบุคคลสําคัญในยุคต้นแห่งพุทธศาสนาโดยเฉพาะตามพุทธประวัตพิ ทุ ธฝ่ ายเถรวาทเดิมนัน้ เป็ นโจรปล้นฆ่าคนแต่
ภายหลังมีศรัทธาในพุทธศาสนาได้กลับใจบวชเป็ นพระภิกษุและบรรลุเป็ นพระอรหันต์

เที่ยง
บ่าย
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นําท่านกราบนมัสการพระพุทธเจ้าที่ วัดเชตะวันมหา
วิหารเป็ นวัดทีใ่ หญ่ทส่ี ุดและเป็ นวัดทีพ่ ระพุทธเจ้ารวมทัง้
พระอรหันต์ได้จาํ พรรษาอยู่นานทีส่ ุดถึง 19 พรรษาสร้าง
โดยอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐีกล่าวกันว่าต้องขนเงินมาปู
พื้นทีใ่ ห้เต็มสวนจึงจะซื้อทีด่ นิ มาสร้างวัดถวายแด่
พระพุทธเจ้าได้เพราะในสมัยนัน้ ดินแดนทุกแห่งเป็ นของ
ผูท้ น่ี บั ถือศาสนาพราหมณ์นาํ ท่านนมัสการ
กุฎิ
พระพุทธเจ้ากุฎพิ ระโมคคัลลากุฎพิ ระสารีบตุ รกุฎพิ ระ
สิวลีกฎุ พิ ระอานนท์ และสถูปทีบ่ รรจุสารีรกิ ธาตุของพระ
อรหันต์ชมบ่อนํา้ ทีพ่ ระพุทธเจ้าใช้เป็ นทีส่ รงนํา้ ตลอด
ระยะเวลาทีจ่ าํ พรรษาอยู่
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานําท่านเข้าทีพ่ กั Pawan Palace Hotel ระดับ4*หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

สาวัตถี-เนปาล-ลุมพินี - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช –วิหารมายาเทวี

เช้า

บริการอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองลุมพินีวนั (ใช้เวลาเดินทางประมาณ4-5ชัว่ โมง)ตัง้ อยู่ในเขตประเทศเนปาลผ่านเมืองโครักข์ปูรแ์ ละผ่านเมือง
ชายแดนโสเนาวลีของอินเดียเข้าสู่เมืองสิทธารัตถะของเนปาลเป็ นสถานทีซ่ ง่ึ ตัง้ อยู่ก่งึ กลางระหว่างกรุงกบิลพัสดุก์ บั กรุงเทวท
หะเดินทางถึงพรมแดนอินเดีย-เนปาลผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหรือ ห้องอาหารในโรงแรม
นําทุกท่านเดินทางสู่สวนลุมพินีวนั เป็ นพุทธสังเวช
นียสถานทีส่ าํ คัญแห่งที่ 1ใน 4 สังเวชนียสถาน
ของชาวพุทธเป็ นสถานทีป่ ระสูตขิ องเจ้าชายสิทธัต
ถะผูซ้ ง่ึ ต่อมาตรัสรูเ้ ป็ นพระบรมศาสดาสัมมาสัม
พุทธเจ้าตัง้ อยู่ทอ่ี าํ เภอไภรวาแคว้นอูธประเทศ
เนปาลเป็ นพุทธสังเวชนียสถาน 4 ตําบลเพียงแห่ง
เดียวทีอ่ ยู่นอกประเทศอินเดียลุมพินีวนั เดิมเป็ น
สวนป่ าสาธารณะหรือวโนทยานทีร่ ่มรื่นเหมาะแก่
การพักผ่อนในสมัยพุทธกาลลุมพินีวนั ตัง้ อยู่
กึ่งกลางระหว่างเมืองกบิลพัสดุก์ บั เมืองเทวทหะในแคว้นสักกะบนฝัง่ แม่นาํ้ โรหิณีหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วพระเจ้า
อโศกมหาราชได้โปรดให้สร้างเสาหินขนาดใหญ่มาปักไว้ตรงบริเวณทีป่ ระสูตเิ รียกว่า เสาอโศกทีจ่ ารึกข้อความเป็ นอักษรพราหมี

เที่ยง
บ่าย
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ว่าพระพุทธเจ้าประสูตทิ ต่ี รงนี้ปจั จุบนั ลุมพินีวนั ได้รบั การบูรณะและมีถาวรวัตถุสาํ คัญทีช่ าวพุทธนิยมไปสักการะคือ "เสาหิน
พระเจ้าอโศกมหาราช" ทีร่ ะบุว่าสถานทีน่ ้ ีเป็ นสถานทีป่ ระสูตขิ องเจ้าชายสิทธัตถะนอกจากนี้ยงั มี "วิหารมายาเทวี" ภายใน
ประดิษฐานภาพหินแกะสลักพระรูปพระนางสิรมิ หามายาประสูตพิ ระราชโอรสโดยเป็ นวิหารเก่ามีอายุร่วมสมัยกับเสาหินพระ
เจ้าอโศกปัจจุบนั ทางการเนปาลได้สร้างวิหารใหม่ทบั วิหารมายาเทวีหลังเก่าและได้ขดุ ค้นพบศิลาจารึกรูปคล้ายรอยเท้า
สันนิษฐานว่าเป็ นจารึกรอยเท้าก้าวทีเ่ จ็ดของเจ้าชายสิทธัตถะทีท่ รงดําเนินได้เจ็ดก้าวในวันประสูติ
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานําท่านเข้าทีพ่ กั Zambala Hotel ระดับ3*หรือเทียบเท่า

วันที่ส่ี

เนปาล-ลุมพินี –เมืองกุสนิ ารา -มกุฎพันธนเจดีย-์ พระสถูปปรินิพพาน-เวสาลี-วัดป่ ามหาวัน-ปัตนะ

เช้า

บริการอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม
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เดินทางสู่เมืองกุสนิ ารา(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง) เป็ นทีต่ งั้ ของสังเวชนียสถานแห่งที่ 4ในสมัยพุทธกาลเป็ นเมืองเอก
หนึ่งในสองของแคว้นมัลละอยู่ตรงข้ามฝัง่ แม่นาํ้ คู่กบั เมืองปาวาเป็ นทีต่ งั้ ของสาลวโนทยานหรือป่ าไม้สาละทีพ่ ระพุทธเจ้าเสด็จ
ดับขันธปรินิพพานและเป็ นสถานทีถ่ วายพระเพลิงพระพุทธเจ้านําท่านเดินทางสู่ มกุฏพันธนเจดียต์ งั้ อยู่ห่างจากมหาปรินิพพาน
สถูปไปทางทิศตะวันออก๑กิโลเมตรคนท้องถิน่ เรียกว่า “รามภาร์-กา-ดีลา”หรือรัมภาร์สถูปเป็ นสถานทีถ่ วายพระเพลิงพระพุทธ
สรีระของพระพุทธเจ้าเดิมทีเป็ นเชิงตะกอนไม้จนั ทร์หอมหลังจากทีถ่ วายพระเพลิงพระพุทธสรีระแล้วก็ได้สร้างพระสถูปครอบ
ลงต่อมาก็ได้ถกู รุกรานทําลายเหลือแต่ซากปรักหักพังภายหลังได้ถกู ขุดค้นพบเป็ นซากกองอิฐพระสถูปขนาดใหญ่ดงั ทีเ่ ห็นใน
ปัจจุบนั พระสถูปนี้วดั โดยรอบฐานได้๔๖.๑๔เมตรและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง๓๗.๑๘เมตรทัง้ นี้ตามหลักฐานก็เป็ นทีช่ ดั เจนว่า
นัน่ คือสถานทีถ่ วายพระเพลิงพระพุทธสรีระหรือมกุฏพันธนเจดียต์ ามทีช่ าวพุทธเรียกชื่อกันปัจจุบนั รัฐบาลอินเดียได้เข้ามา
บูรณะซ่อมแซมไว้อย่างดีนาํ ท่านเดินทางไปกราบสักการะมหาปรินิพพานสถูปซึง่ เป็ นสถานทีพ่ ระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์
ปรินิพพานภายใต้ตน้ สาละคู่เป็ นพุทธสถานทีพ่ ระพุทธเจ้าประทานการบวชให้สาวกองค์สุดท้ายและยังเป็ นทีต่ รัสเทศนาปัจฉิม
โอวาทสุดยอดแห่งพระธรรมคําสอนคือความไม่ประมาทชมมหาปรินิพพานวิหารหรือวิหารพุทธไสยาสน์ตงั้ อยู่ดา้ นหน้าบนฐาน
เดียวกันกับมหาปรินิพพานสถูปมีบนั ไดอิฐสูงขึ้นไปบนเนินภายในประดิษฐาน “พระพุทธรูปปางปรินิพพาน”อยู่บนพระแท่นทํา
ด้วยหินทรายแดงหรือเรียกว่าจุณศิลาองค์พระพุทธรูปยาว๒๓ฟุต๙นิ้ว (ราว๗เมตร) กว้าง๕ฟุต๖นิ้วสูง๒ฟุต๑นิ้วศิลปะมถุรามี
อายุมากกว่า๑,๕๐๐ปี ทพ่ี ระแท่นมีรูปสลักของสุภทั ทปริพาชกกําลังเข้าไปขอบวชและมีรูปสลักพระอนุรุทธะและพระอานนท์อยู่

เที่ยง

FT-VNSFD02V

ด้วยพระพุทธรูปองค์น้ ีเป็ นสัญลักษณ์ของพระพุทธองค์ทก่ี าํ ลังเสด็จดับขันธปรินิพพานประทับนอนบรรทมตะแคงขวาโดยหัน
พระพักตร์ไปทางทิศตะวันตกและมีซากศาสนสถานโบราณโดยรอบมากมายในจารึกระบุผูจ้ ดั สร้างพระพุทธรูปองค์น้ ีคือหริ
พละสวามีนายช่างผูแ้ กะสลักชื่อธรรมทินนาเป็ นชาวเมืองมถุราในปัจจุบนั พระพุทธรูปองค์น้ ีถอื ได้ว่าเป็ นจุดหมายสําคัญทีช่ าว
พุทธจะมาสักการะเพราะเป็ นพระพุทธรูปทีม่ พี ทุ ธลักษณะอันพิเศษคือเหมือนคนนอนหลับธรรมดาแสดงให้เห็นว่าพระพุทธ
องค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานจากไปอย่างผูห้ มดกังวลในโลกทัง้ ปวง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหรือ ห้องอาหารในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเวสาลี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง)คืออาณาจักรหนึ่งของวัชชีหนึ่งใน 16 แคว้นของชมพูทวีป
เรียกกันหลายชื่อว่าไวสาลีไพสาลีหรือเวสาลีเนื่องจากในครัง้ นัน้ กรุงเวสาวีเกิดฝนแห้งข้าวกล้าตายเพราะถูกแดดเผาคนยากจน
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คํา่

อดตายศพเกลือ่ นกลาดทัว่ พระนครอมนุษย์ได้กลิน่ ซากศพก็พากันเข้ามาในพระนครผูค้ นตายเพิม่ ขึ้นเหล่าเจ้าลิจฉวีได้ยนิ มาว่า
พระพุทธเจ้าเสด็จอุบตั ขิ ้นึ แล้วในโลกพระผูม้ พี ระภาคเจ้านัน้ ทรงแสดงธรรมเพือ่ ประโยชน์เกื้อกูลแก่ปวงสัตว์ทรงมีอานุภาพ
มากหากพระงค์ทรงเสด็จมาโปรดภัยทุกอย่างก็จกั สงบไปจึงส่งเจ้าลิจฉวีช่อื มหาลิซง่ึ เป้ นผูท้ พี ระเจ้าพิมพิสารโปรดปรานและ
อํามาตย์ผุห้ นึ่งเดินทางไปขอร้องพระเจ้าพิมพิสารให้กราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์เสด็จไปกรุงเวสาลีพระบรมศาสดาทรง
พิจารณาหากได้ตรัสรัตนสูตรในกรุงเวสาลีนอกจากความเดือดร้อนจักสงบลงมหาชนชาววัชชีเมือ่ ได้ฟงั พระสูตรนี้แล้วจักได้
บรรลุมมรรคผลจํานวนมากจึงทรงรําคํากราบทูลเชิญของพวกเจ้าลิจฉวี
จากนัน้ นําท่านเทีย่ วชม วัดป่ ามหาวัน อารามทีก่ ษัตริยล์ จิ ฉวีสร้างถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัง้ อยู่ในป่ ามหาวันทางเหนือของ
อาณาจักรวัชชีในป่ าหิมาลัยและพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ในพรรษาที่ 5 ชมเสาอโศกทีม่ รี ูปสิงห์อยู่ในลักษณะนัง่ หันหน้าไป
ทางทิศตะวันออกทีส่ มบูรณ์ทส่ี ุดปัจจุบนั เหลือเพียงซากโบราณสถานทีป่ ระกอบไปด้วยสังฆารามห้องพักห้องประชุม
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่เมือง ปัตนะ(ใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชัว่ โมง)เป็ นเมืองหลวงของรัฐพิหารรัฐหนึ่งในประเทศอินเดียปัฏ
นาเป็ นเมืองเก่าแก่ทย่ี งั มีผูอ้ าศัยอยู่ต่อเนื่องยาวนานทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลกโดยเมือ่ 2,500 ปี ก่อนในสมัยพุทธกาลเมืองแห่งนี้
เป็ นเพียงหมูบ่ า้ นเล็กๆในแคว้นมคธทีต่ งั้ โดยพระเจ้าอชาตศัตรูเพือ่ เป็ นเมืองหน้าด่านสําหรับการเตรียมทําสงครามกับแคว้นวัช
ชีหลังจากพุทธกาลเมืองนี้มคี วามสําคัญเพราะได้กลายเป็ นเมืองหลวงของแคว้นมคธและมีพระมหากษัตริยด์ าํ รงตําแหน่งพระ
จักรพรรดิผูย้ ง่ิ ใหญ่ทส่ี ุดของอินเดียคือพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งราชวงศ์เมารยะผูอ้ ปุ ถัมภ์พระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองทรง
อุปถัมภ์การทําตติยสังคายนาณอโศการามโดยให้เมืองปัฏนา (หรือปาตลีบตุ รตามทีเ่ รียกกันในสมัยนัน้ ) เป็ นศูนย์กลางในการ
ส่งสมณทูตออกเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปยังดินแดนอื่นๆทัว่ โลกซึง่ รวมถึงสุวรรณภูมิ
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานําท่านเข้าทีพ่ กั Patliputra Continental Hotel ระดับ 4*หรือเทียบเท่า

วันที่หา้

นาลันทา-มหาวิทยาลัยนาลันทา-พระพุทธรูปองค์ดํา-ราชคฤห์-เขาคิชญกูฏ-วัดชีวกัมพวัน-วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาสเมืองคยา

เช้า

บริการอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ นาลันทา เป็ นชื่อเมืองๆหนึ่งในแคว้นมคธอยู่ห่างจากพระนครราชคฤห์ประมาณ 1 โยชน์ (ประมาณ 16
กิโลเมตร) ณเมืองนี้มสี วนมะม่วงชื่อปาวาริกมั พวัน (สวนมะม่วงของปาวาริกเศรษฐี ) ซึง่ พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับแรมหลาย
ครัง้ คัมภีรฝ์ ่ ายมหายานกล่าวว่าพระสารีบตุ รและพระมหาโมคคัลลานะซึง่ เป็ นอัครสาวกเกิดทีเ่ มืองนาลันทาแต่คมั ภีรฝ์ ่ ายบาลี
เรียกถิน่ เกิดของพระสารีบตุ รว่าหมูบ่ า้ นนาลกะหรือนาลันทคาม
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"นาลันทามหาวิชชาลัยของพุทธศาสนานิกายมหายาน"จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ มหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยทีใ่ หญ่ทส่ี ุด
ในโลกเป็ นศูนย์การศึกษาในสมัยพุทธกาลต่อมาในปี พ .ศ. 1742 กองทัพมุสลิมเติรกส์ได้ยกทัพมารุกรานรบชนะกษัตริยแ์ ห่ง
ชมพูทวีปฝ่ ายเหนือกองทัพมุสลิมเติรกส์ได้เผาผลาญทําลายวัดและปูชนียสถานในพุทธศาสนาลงแทบทัง้ หมดและสังหารผูท้ ่ี
ไม่ยอมเปลีย่ นศาสนานาลันทามหาวิหารก็ถกู เผาผลาญทําลายลงในช่วงระยะเวลานัน้ ว่ากันว่าไฟทีล่ ุกโชนเผานาลันทานานถึง 3
เดือนกว่าจะเผานาลันทาได้หมดจากนัน้ นําท่านเดินทางไปนมัสการพระพุทธรูปองค์ดํา เป็ นพรพุทธรูปโบราณทีแ่ กะสลักจากหิน
สีดาํ หน้าตักกว้าง๖๐นิ้วพระเกตุทรงดอกบัวตูมปางสมาธิองคุลขี องพระหัตถ์ขวาทัง้ หมดชี้ลงธรณีแม้พระนาสิกจะหักบิน่ ไปแต่ก็
ยังทรงความงดงามอยู่มไิ ด้จดื จางเหลือรอดจากการถูกทุบทําลายจากคนศาสนาอื่นและยังมีสภาพทีค่ ่อนข้างมบูรณ์มคี าํ บอก
เล่าถึงความศักดิ์สทิ ธิ์ของพระพุทธรูปองค์น้ ีว่าเริ่มจากชาวบ้านอินเดียการบนบานศาลกล่าวขอพรจากพระพุทธรูปศักดิ์สทิ ธิ์ของ
ชาวอินเดียนัน้ เป็ นไปในลักษณะเดียวกับคนไทยเวลาลูกไม่สบายก็พากันเอานํา้ มันเนยมาทาทีอ่ งค์ท่านก่อนแล้วลูบเอานํา้ มัน
เนยนัน้ กลับมาทาตัวลูกทําให้ลูกหายเจ็บป่ วยหายงอแงกินข้าวได้อว้ นท้วนสมบูรณ์จนหลายคนขนานนามท่านว่าหลวงพ่อนํา้ มัน

เที่ยง
บ่าย

คํา่

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหรือ ห้องอาหารในโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่เมืองราชคฤห์นครหลวงแห่งแคว้นมคธ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง) นําท่านเดินทางขึ้น เขาคิชญ
กูฏหนึ่งในเบญจคีรชี มวิวทิวทัศน์ทส่ี วยงามนมัสการถํา้ พระโมคคัลลาชมถํา้ พระสารีบตุ รสถานทีท่ พ่ี ระสารีบตุ รสําเร็จเป็ นพระ
อรหันต์ชมกุฏขี องพระอานนท์นมัสการมูลคันธกุฏสี ถานทีป่ ระทับของพระพุทธเจ้าไหว้พระสวดมนต์ทย่ี อดเขาคิชกูฎจากนัน้ นํา
ท่านชมวัดชีวกัมพวัน โรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรกของโลกและนําท่านเดินทางสู่ วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส (วัดเวฬุวนั )วัด
แห่งแรกในพระพุทธศาสนาและเป็ นสถานทีแ่ สดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระอริยสงฆ์ 1,250 องค์มสี ถูปทีบ่ รรจุพระอัฐธิ าตุของ
พระโมคคัลลานะและพระอัญญาโกญฑัญญะ สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ เมืองคยาใช้เวลา 2 ชัว่ โมง
บริการอาหารเย็นณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานําท่านเข้าทีพ่ กั Nalanda Regency Hotel ระดับ 4*หรือเทียบเท่า

วันที่หก

คยา-บ้านนางสุชาดา-แม่น้ํ าเนรัญชรา-วัดพุทธญี่ป่ นุ -วัดพุทธภูฏาน-วัดพุทธทิเบต-วัดไทยพุทธคยา-มหาเจดียพ์ ทุ ธคยา-ต้น
พระศรีมหาโพธิ์

เช้า

บริการอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นําท่าน เดินทางสู่ บ้านนางสุชาดา เป็ นธิดาของเสนียะ ( เสนานิกฏุ ุมพี ) ผูม้ ที รัพย์ซง่ึ เป็ นนายใหญ่แห่งชาวบ้านเสนา
นิคมตําบลอุรุเวลาเมือ่ อายุย่างเข้าสู่วยั สาวนางได้ทาํ พิธบี วงสรวงต่อเทพยดาทีส่ งิ สถิตณต้นไทรใหญ่ตน้ หนึ่งใกล้บา้ นของนาง
โดยได้ตงั้ ปณิธานความปรารถนาไว้2ประการคือ
1.ขอให้ขา้ พเจ้าได้สามีทม่ี บี ญ
ุ มีทรัพย์สมบัตแิ ละมีชาติสกุลเสมอกัน
2.ขอให้ขา้ พเจ้ามีบตุ รคนแรกเป็ นชาย
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เมือ่ ความปรารถนาสําเร็จสมบูรณ์ นางได้ทาํ พลีกรรมบวงสรวงสังเวยเทพยดาด้วยข้าวมธุปายาสในวันขึ้น๑๕คํา่ เดือน๖
นําท่านชมวิว ริมสองฝัง่ แม่น้ํ าเนรัญชรา แม่นาํ้ สําคัญในพุทธประวัตชิ าวบ้านแถบนัน้ เรียกว่า “ลิลาจัน ”มาจากคําสันสกฤตว่า
“ไนยรัญจนะ ”แปลว่าแม่นาํ้ ทีม่ สี ใี สสะอาดแม่นาํ้ ทัง้ สายกว้างราว๑กิโลเมตรในสมัยพุทธกาลแม่นาํ้ เนรัญชราไหลผ่านแคว้น
มคธณตําบลอุรุเวลาเสนานิคมซึง่ ตัง้ อยู่บนลุม่ แม่นาํ้ เนรัญชราอันเป็ นภูมสิ ถานทีส่ งบน่ารื่นรมย์พระมหาบุรุษทรงเลือกทีแ่ ห่งนี้
เป็ นทีบ่ าํ เพ็ญเพียรทรงประทับอยู่ณทีน่ ้ ีนานถึง๖ปี พระมหาบุรุษทรงบําเพ็ญทุกรกิรยิ าและเปลีย่ นมาทรงดําเนินใน
มัชฌิมาปฏิปทาจนได้ตรัสรูอ้ นุตรสัมมาสัมโพธิญาณภายใต้ตน้ พระศรีมหาโพธิณริมฝัง่ แม่นาํ้ เนรัญชราแห่งนี้
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ วัดพุทธญี่ป่ นุ ซึง่ มีหลวงพ่อองค์โตไดบุสซึและพระอรหันต์ทว่ี ดั ญี่ป่ นุ องค์พระพุทธรูปสร้างจากหิน
ทราย วัดพุทธภูฏานสร้างขึ้นเมือ่ ปี 2526 ชาวภูฏานนับถือพระพุทธศานา นิกายนิงมะหมวกดํา มีพระเจ้าแผ่นดินเป็ นประธาน
พุทธบริษทั ถือเป็ นชาติทศ่ี รัทธาในพระพุทธศาสนาเป็ นอย่างมาก โดดเด่นด้วยประติมากรรมปูนปัน้ สามมิติ แสดงพุทธประวัติ
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตัง้ แต่ประสูตจากครรภ์พระมารดา , ออกผนวชแสวงหาหนทางแห่งการดับทุกข์ , ผจญหมูม่ ารก่อน
การตรัสรู ้ , รับข้าวมธุปายาสจากนางสุชาดา , ตรัสรูใ้ ต้ตน้ พระศรีมหาโพธิ์ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน ซึง่ ถือเป็ นวัดแห่ง
เดียวในพุทธยาทีม่ ศี ิลปะปูนปัน้ สามมิตงิ ดงามเช่นนี้ วัดพุทธทิเบตด้านหน้าวัดประดับธงนิกายมหายาน พระวิหารงดงามด้วย
สถาปัตยกรรมเช่นเดียวกับวัดทีธ่ เิ บต ส่วนพระประทานภายในวิหาร จําลองแบบมาจากพระพุทธเมตตาภายในมหาโพธิ์เจดีย ์
ด้านข้างมีรูปปัน้ พระพุทธเจ้านับร้อยองค์ เรียงรายอยู่ทงั้ สองฝัง่ ผนังพระวิหารประดับด้วยภาพวาดพุทธประวัตติ งั้ แต่ประสูต
ตรัสรู ้ และปรินิพพานและนําท่านชม วัดไทยพุทธคยาเป็ นวัดไทยแห่งแรกในประเทศอินเดียเริ่มก่อสร้างมาตัง้ แต่ปีพ .ศ. 2500
มีเนื้อทีร่ าว 12 ไร่ตงั้ อยู่บริเวณพุทธคยาอยู่ห่างจากองค์เจดียพ์ ทุ ธคยาประมาณ 500 เมตรเป็ นวัดทีอ่ ยู่ในความดูแลและ
อุปถัมภ์ของรัฐบาลไทยพระอุโบสถของวัดไทยพุทธคยาจําลองแบบมาจากวัดเบญจมบพิตรดุสติ วนารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานครซึง่ ได้ช่อื ว่าเป็ นสถาปัตยกรรมของสมัยรัตนโกสินทร์ทด่ี ที ส่ี ุดแห่งหนึ่งซึง่ การจําลองแบบจนดูเหมือนนี้ไม่ใช่
เฉพาะภายนอกแต่ยงั มีภายในทีเ่ หมือนกันด้วยเช่นองค์พระประธานทีเ่ ป็ นพระพุทธชินราชแกลประตูแกลหน้าต่างเป็ นต้น
เที่ยง
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จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ มหาเจดียพ์ ทุ ธคยา เจดียพ์ ทุ ธคยาหรือพระมหาโพธิ์เจดียค์ ืออนุ สรณ์สถานแห่งการตรัสรูข้ องพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ามีลกั ษณะเป็ นเจดียส์ เ่ี หลีย่ มทรงสูงเป็ นสถาปัตยกรรมและศิลปะแบบอินเดียสูงประมาณ
170 ฟุตแบ่ง
ออกเป็ น 2 ชัน้ ชัน้ แรกประดิษฐานพระพุทธเมตตาพระพุทธรูปปางมารวิชยั ศิลปะปาละเป็ นพระพุทธรูปใหญ่หนึ่งเดียวในเจดีย ์
ทีไ่ ม่ถกู ทําลายจากกษัตริยช์ าวฮินดูในสมัยทีม่ กี ารกวาดล้างพระพุทธศาสนาในอินเดียส่วนชัน้ ที่ 2 ประดิษฐานพระพุทธปฏิมา
ปางประทานพรบริเวณโดยรอบเจดียม์ เี จดียบ์ ริวารล้อมอยู่ทงั้ 4 ทิศเดิมเจดียพ์ ทุ ธคยาเป็ นวิหารขนาดไม่ใหญ่นกั ต่อมาในปี
พ.ศ.674 พระเจ้าหุวชิ กะทรงบูรณะเพิม่ เติมให้มขี นาดใหญ่กว่าเดิมในปัจจุบนั เจดียพ์ ทุ ธคยาถือเป็ นแลนด์มาร์คของกลุม่ พุทธ
สถานพุทธคยา จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ดา้ นหลังมหาเจดีย ์ ท่านจะพบกับ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สังเวชนียสถานแห่งที่ 2คือต้น
โพธิ์ทพ่ี ระพุทธเจ้าประทับในช่วงเวลาตรัสรูเ้ ป็ นพันธุไ์ ม้ทเ่ี ป็ นทีเ่ คารพนับถือของพุทธศาสนิกชนมาตัง้ แต่สมัยพุทธกาลต้นพระ
ศรีมหาโพธิ์มที งั้ หมด 4 ต้น
-ต้นแรกคือต้นทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสรูซ้ ง่ึ ตายลงในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช
-ต้นทีส่ องคือต้นทีแ่ ตกหน่อออกมาจากต้นแรกและได้ถกู ทําลายลงในสมัยพระเจ้าสาสังการกษัตริยฮ์ นิ ดู
-ต้นทีส่ ามคือต้นทีแ่ ตกหน่อออกมาจากต้นแรกและได้ตายลงเพราะขาดการบํารุงดูแลเนื่องจากเป็ นช่วงพระพุทธศาสนาใน
ประเทศอินเดียเสือ่ มโทรม
-ต้นที่ 4 คือต้นศรีมหาโพธิ์ตน้ ปัจจุบนั ทีแ่ ตกหน่อมาจากต้นที่ 3 ได้รบั การบํารุงดูแลหน่อโดยเซอร์คนั นิงแฮมหัวหน้าคณะ
สํารวจพุทธศาสนสถานในช่วงทีอ่ นิ เดียเป็ นอาณานิคมของอังกฤษปัจจุบนั มีอายุ 138 ปี
ใต้ตน้ พระศรีมหาโพธิ์เป็ นทีป่ ระดิษฐานของพระแท่นวัชรอาสน์พระแท่นทีพ่ ระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างขึ้นเพือ่ บูชาสถานที่
บําเพ็ญเพียรของพระพุทธเจ้าตัวแท่นทําจากทองมีความยาว 7 ฟุตสลักเป็ นรูปเพชรพญาหงส์และดอกมณฑารพสลับกันพระ
และพุทธศาสนิกชนนิยมไปสักการะสวดมนต์หรือนัง่ ทําสมาธิอยู่รอบๆบริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์และพระแท่นวัชรอาสน์แห่งนี้
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานําท่านเข้าทีพ่ กั Bodhagaya Regency Hotel ระดับ 4*หรือเทียบเท่า

บ่าย

คํา่

วันที่เจ็ด

เมืองคยา – กทม. (สนามบินดอนเมือง)

บริการอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางเดินทางสู่ สนามบินคยา
10.40 น.
ออกเดินทางบินลัดฟ้ า กลับสู่ประเทศไทยโดยสายการบิน Air Asiaเทีย่ วบินที่ FD 123 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ชัว่ โมง50
นาที(ไม่มบี ริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
15.00 น. เดินทางถึง
สนามบินดอนเมืองประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
เช้า

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

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขการให้บริการ

อินเดีย-เนปาล เที่ยวฟิ น สายบุญครบสูตร 4 สังเวชนี ยสถาน7วัน 6คืน–FD
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กําหนดการเดินทาง
วันที่ 10 – 16ก.พ. 2563**วันหยุด**
วันที่ 17 – 23 ก.พ. 2563
วันที่ 24ก.พ.– 01 มี.ค. 2563
วันที่ 02 – 08 มี.ค. 2563
วันที่ 09 – 15 มี.ค. 2563
วันที่ 21 – 27 มี.ค. 2563

ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ เด็กอายุไม่เกิน12ปี เด็กอายุไม่เกิน12 ไม่รวมตัว๋
2-3ท่าน
เสริมเตียง
ปี ไม่เสริมเตียง เครือ่ งบิน พักเดี่ยว
ไม่รวมค่าวีซ่า
ไม่รวมค่าวีซ่า
ไม่รวมค่าวีซ่า ไม่รวมค่าวีซ่า

19,990.25,990.24,990.23,990.23,990.23,990.-

19,990.25,990.24,990.23,990.23,990.23,990.-

19,990.24,990.23,990.22,990.22,990.22,990.-

-

5,990.5,990.5,990.5,990.5,990.5,990.-

อัตราค่าบริการนี้ รวม










ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ประหยัดระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
ภาษี น้ํ ามันและภาษี ตวทุ
ั ๋ กชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
ที่พกั โรงแรมตามรายการ6 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางนํ้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20กก.
ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ผูช้ ํานาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าประกันชีวติ กรณี อบุ ตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางคุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาลกรณี
อุบตั เิ หตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์)
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%

อัตราค่าบริการไม่รวม
 ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนี ยมสําหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ ค่าทําใบอนุ ญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ (Re-Entry)
หรือ คนต่างด้าว (เป็ นหน้าที่ของผูเ้ ดินทางในการจัดทําเอง)
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 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุเช่นค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สงั ่ เพิม่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่
พิเศษนอกรายการค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ ตฯลฯ
 ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้
ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความ
ควบคุมของบริษทั ฯ
 ค่าปรับสําหรับนํ้ าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว้20 กก.
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าอินเดียแบบ E-Visa แบบ Double(เข้า-ออก 2 ครัง้ ภายใน 30 วัน) และค่าวีซ่าเนปาลค่าท่านละ 1,800 บาท
(ชําระพร้อมค่ามัดจําทัวร์)หากต้องการ E-Visa แบบ Multiple (เข้า-ออก หลายครัง้ ภายใน 1 ปี ) เพิม่ ท่านละ 500 บาท
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ,คนขับรถ2,000บาท/ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน (ชําระที่สนามบินในวันเดินทาง)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ้ าใจของทุกท่าน(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถแต่ไม่บงั คับทิป)

เงือ่ นไขการสํารองที่นงั ่
1.กรุณาทําการจองก่อนการเดินทางอย่างน้อย45 วันทําการหรือก่อนหน้านั้นโดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพือ่
ยันการจองที่นงั ่ พร้อมชําระมัดจําท่านละ10,000 บาท
2.ค่าทัวร์สว่ นที่เหลือบริษทั ฯจะขอเก็บค่าทัวร์ทง้ั หมด15 วันก่อนการเดินทางมิเช่นนั้นบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของ
ท่านและการคืนเงินทัง้ หมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริง
3.เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขการให้บริการที่ได้
ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ทัง้ หมดนี้ แล้ว
4.ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการดําเนิ นการยื่นขอวีซ่าประเทศอินเดียแบบ E-Visa ให้กบั ผูร้ ่วมเดินทางเท่านั้น ยกเว้นแต่ผูร้ ่วมเดินทางมีวี
ซ่าปี

เงือ่ นไขการยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทง้ั หมด โดยจะหักค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าธรรมเนี ยมวีซ่า
ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คนื เงินมัดจําโดยไม่มีเงือ่ นไขใดๆทัง้ สิ้น
2.ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจําทัวร์ 50%
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จา่ ย100% ของราคาทัวร์ต่อท่าน
4.สําหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถอื หนังสือเดินทางไทยและทางบริษทั ฯเป็ นผูย้ ่นื วีซ่าให้เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทัง้ หมด

เงือ่ นไขการให้บริการ
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1.โปรแกรมทัวร์น้ ีจะสามารถออกเดินทางได้ตอ้ งมีจาํ นวนผูเ้ ดินทางขัน้ ตํา่ 25ท่านรวมในคณะตามทีก่ าํ หนดไว้เท่านัน้ หากมีจาํ นวนผูเ้ ดินทางรวม
แล้วน้อยกว่าทีก่ าํ หนดไว้บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลีย่ นกําหนดการเดินทางในกรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทาง 15-19ท่านต้องเพิม่ เงิน
ท่านละ2,000บาท, กรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทาง20-24ท่านต้องเพิม่ เงินท่านละ1,000บาท
2.ในกรณีทท่ี ่านไม่ได้รบั ผลการอนุมตั วิ ซี ่าเข้าประเทศอินเดีย แบบ E-Visa ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่า E-Visa
และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าเพิม่ เติมเพือ่ ดําเนินการขอวีซ่าใหม่โดยตรงกับทางศูนย์รบั ยืน่ วีซ่าอินเดีย ประจําประเทศไทย
3.บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาและเงือ่ นไขต่างๆโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทัง้ นี้ให้ข้นึ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั ฯ
เท่านัน้ อีกทัง้ ข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆของบริษทั ฯให้ถอื เป็ นข้อยุตสิ ้นิ สุดสมบูรณ์
4.บริษทั ฯและตัวแทนของบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ขอ้ จํากัดด้าน
ภูมอิ ากาศและเวลาณวันทีเ่ ดินทางจริงทัง้ นี้ทางบริษทั ฯจะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัยรวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็ น
สําคัญ
5.รายการทัวร์น้ ีเป็ นการท่องเทีย่ วแบบหมูค่ ณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษทั คู่คา้ (Partner)
6.อัตราค่าบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลีย่ นและราคาตัวเครื
๋ ่องบินในปัจจุบนั บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นราคาค่าบริการใน
กรณีทม่ี กี ารขึ้นราคาค่าตัวเครื
๋ ่องบินค่าประกันภัยสายการบินค่าธรรมเนียมนํา้ มันหรือมีการประกาศลดค่าเงินบาทหรืออัตราแลกเปลีย่ นได้
ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ทีค่ ณะจะเดินทาง
7.ในระหว่างการท่องเทีย่ วนี้หากท่านไม่ใช้บริการใดๆไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
8.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ตวเครื
ั ๋ ่องบินขากลับซึง่ ยังไม่ได้ใช้ไม่สามารถนํามาขอคืนเงินได้
9.ค่าบริการทีท่ ่านชําระกับทางบริษทั ฯเป็ นการชําระแบบเหมาขาดและทางบริษทั ฯได้ชาํ ระให้กบั บริษทั ฯตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน
ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอนั ใดทีท่ าํ ให้ท่านไม่ได้ท่องเทีย่ วพร้อมคณะตามรายการทีร่ ะบุไว้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องจนมีการยกเลิกล่าช้าเปลีย่ นแปลงการบริการจากสายการบินบริษทั ขนส่งหรือ
หน่วยงานทีใ่ ห้บริการบริษทั ฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ ะจัดบริการทัวร์อ่นื ทดแทนให้แต่จะไม่คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริการนัน้ ๆ
11.มัคคุเทศก์พนักงานและตัวแทนของบริษทั ฯไม่มสี ทิ ธิ์ในการให้คาํ สัญญาใดๆทัง้ สิ้นแทนบริษทั ฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี าํ นาจของ
บริษทั ฯกํากับเท่านัน้
12.บริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ วี ตั ถุประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเทีย่ วเท่านัน้ การเดินทางของผูเ้ ดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่นๆเช่นการไปค้า
แรงงานการค้าประเวณีการค้ามนุษย์การขนส่งสินค้าหนีภาษีการขนยาเสพติดการโจรกรรมการขนอาวุธสงครามการก่อการร้ายและอื่นๆทีเ่ ข้า
ข่ายผิดกฏหมายผิดศีลธรรมอันดีบริษทั ฯมิได้มสี ่วนรูเ้ ห็นเกี่ยวข้องหรือมีส่วนต้องรับผิดชอบใดๆกับการกระทําดังกล่าวทัง้ สิ้น
13.หากผูเ้ ดินทางถูกเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆก็ตามถือเป็ นเหตุผลซึง่ อยู่
นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษทั ฯทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบการคืนเงินทัง้ หมด
14.ผูเ้ ดินทางต้องใช้วจิ ารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่างๆในระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ วด้วยตัวท่าน
เองบริษทั ฯจะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆหากเกิดความไม่พงึ พอใจในสินค้าทีผ่ ูเ้ ดินทางได้ซ้อื ระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ วนี้
15.ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บและดูแลทรัพย์สนิ ส่วนตัวของมีค่าต่างๆอย่างระมัดระวังบริษทั ฯจะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆหาก
เกิดการสูญหายของทรัพย์สนิ ส่วนตัวของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ ว
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16.บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สนิ และสัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบินสายการบินบริษทั ขนส่ง
โรงแรมหรือการโจรกรรมแต่จะทําหน้าทีเ่ ป็ นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กบั ผูเ้ ดินทาง
17.บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบินภัยธรรมชาติการนัด
หยุดงานการจลาจลการปฏิวตั ริ ฐั ประหารทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทั ฯหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อมเช่น
การเจ็บป่ วยการถูกทําร้ายการสูญหายความล่าช้าหรือจากอุบตั เิ หตุต่างๆ
18.บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบใดๆต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวังและความไม่พงึ พอใจของผูเ้ ดินทางทีเ่ กี่ยวข้องกับสภาพ
ธรรมชาติภมู อิ ากาศฤดูกาลทัศนียภาพวัฒนธรรมวิถแี ละพฤติกรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ ดินทางไป
19.ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้นหากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัวซึง่ ไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการ
ท่องเทีย่ ว(ซึง่ ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์ )
20.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํา้ เงิน)เดินทางเพือ่ การท่องเทีย่ วกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น
21.กรณีทท่ี ่านต้องออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท่ กุ ครัง้ ก่อนทําการออกตัว๋ เนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆในกรณีถา้ ท่านออกตัว๋
ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่ นเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือ่ นไขดังกล่าว แล้ว
22.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า6เดือนและบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือ
เดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6เดือนบริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้

เอกสารทีต
่ ้องเตรียมประกอบการยืน
่ วีซา่ อินเดีย(E-Visa)
1.แบบฟอร์ม แบบฟอร์มกรอกข ้อมูลเพือ
่ ประกอบการดาเนินการขอวีซา่ โดยต ้องกรอกข ้อมูลให ้
ครบถ ้วน
ื เดินทาง (Passport) ไฟล์สกุล pdf
2.ไฟล์แสกนหนังสอ
ี าว ไม่มก
3.สแกนรูปถ่ายส ี ด ้านหลัง เป็ นสข
ี รอบ ขนาด 2 x 2นิว้ 2 รูป
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ตัวอย่างรูปถ่ายและหน ้าพาสปอตทีแ
่ สกน

่
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเพือ
่ ประกอบการดาเนินการขอวีซา
่ ออนไลน์ของประเทศอินเดีย มีขอ
่ 2 ครงต่
*โปรดทราบ วีซา
้ จาก ัดการให้วซ
ี า
ั้ อ 1 ปี ปฎิทน
ิ
่ ออนไลน์ครบ 2 ครงแล้
หากท่านเคยได้ยน
ื่ หรือได้รบ
้ การอนุม ัติวซ
ี า
ั้
ว จะต้องดาเนินการยืน
่
่ อินเดียเท่านน
ผ่านศูนย์ร ับยืน
่ วีซา
ั้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ พือ
่ ให้การแนะนา
ประว ัติสว่ นต ัว
FT-VNSFD02V
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คานาหน ้า : ⃣
่ : _
ชือ

นาย

⃣ นาง

⃣ นางสาว

_______________

NAME: _

⃣ แต่งงาน

⃣ เด็กหญิง

______นามสกุล : _

_______________

สถานะภาพ :

⃣ เด็กชาย

___ SURNAME: _

____________ ___

___

____________ ___

___

⃣ โสด ⃣ หย่าร ้าง

ตาหนิบนร่างกายทีเ่ ห็นได ้ชัด เช่น ไฝ,แผลเป็ น :__________________________________________________________
่ สามี/ภรรยา:
ชือ

_____________________________________________

_________

สัญชาติสามี/ภรรยา :

_______________________________________________________

ทีอ
่ ยูป
่ ั จจุบน
ั : ____

________________________________________________

____________________________________________ ___________________________________________
เบอร์โทรศัพท์ บ ้าน :_________________________________________
เบอร์โทรศัพท์ มือถือ :_________________________________________
ประว ัติครอบคร ัว
่ /นามสกุลบิดา :
ชือ

_______________________สัญชาติ _______

่ /นามสกุลมารดา :
ชือ

______________________สัญชาติ ____

ประว ัติการศึกษา
____
____

_______

่ บริษัท/สถานศึกษา :
ชือ

___

เบอร์โทรติดต่อ :

รหัสไปรษณีย ์ : ___

_______________________

____________________________________________ ________________
____________________________________________ ________________

ประว ัติการทางาน
อาชีพ :
____________

ทีอ
่ ยู่ : ____
____

_____________________

_________________________________
___

____________________________________________________________
____________________________________________ ________________
_

่ ประเทศทีท
*โปรดระบุรายชือ
่ า่ นได้เดินทางในช่วงระยะเวลา 10 ปี * สาค ัญมาก
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
FT-VNSFD02V
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่ อินเดีย โปรดแจ้งรายละเอียดวีซา
่ ประเภทของวีซา
่ / หมายเลขวีซา
่ / หมายเลขวีซา
่ ครงล่
*หากท่าน "เคย" ได้ร ับวีซา
ั้ าสุด *
สาค ัญมาก
_________________________________________________________________________________
่ โรงแรมทีพ
*หากท่าน "เคย" ไปประเทศอินเดียมาก่อนโปรดระบุเมืองทีท
่ า่ นไป และชือ
่ ัก ล่าสุด * สาค ัญมาก
_________________________________________________________________________________
์ เนปาล/
้ รือไม่ : บ ังคลาเทศ/ ศรีล ังกา/ ภูฏาน/ ม ัลดีฟส/
*ในช่วง 3 ปี ทีผ
่ า
่ นมา ท่านเคยเดินทางไปประเทศด ังต่อไปนีห
ปากีสถาน/ อ ัฟกานิสถาน หากท่านเคยโปรดระบุว ันเดินทาง * สาค ัญมาก
_________________________________________________________________________________
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