
                                                    

 

 
 

 

“ดกูอ่นอานนท์ สงัเวชนียสถาน 4 แหง่ เป็นทีค่วรเห็นของกุลบุตรผูม้ีศรทัธา ดว้ย
ระลกึวา่” 
• พระตถาคตประสูตใินทีน้ี่ ๑ เมืองลุมพนีิวนั  
• พระตถาคตตรสัรูอ้นุตตรสมัมาสมัโพธญิานในทีน้ี่ ๑ เมืองพุทธคยา 
• พระตถาคตยงัธรรมจกัรใหเ้ป็นไปแลว้ในทีน้ี่ ๑ เมืองพาราณสี 
• พระตถาคตเสด็จปรนิิพพาน ดว้ยอนุปาทเิสสนิพพานธาตใุนทีน้ี่ ๑ เมืองกุสนิรา.....  
......ดกูอ่นอานนท์ ชนเหลา่ใด เทีย่วจารกิไปยงัเจดยีสถานเหลา่นัน้แลว้ มีจติเลือ่มใส ชน
เหลา่นัน้ท ัง้หมดเบื้องหน้าแตต่ายมลายไป จกัเขา้ถงึสุคตโิลกสวรรค์......สงัเวชนียสถาน 
หมายถงึสถานทีท่ีท่ าใหเ้กดิความรูส้กึระลกึถงึพระพุทธเจา้ เกดิความแชม่ชืน่ เบกิบาน เกดิ
แรงบนัดาลใจทีจ่ะท าความด ีเมือ่ไดไ้ปพบเห็น ทา่นวา่เป็นสถานทีค่วรไปเคารพสกัการะ... 
อนัจกัน ามาซึง่บุญกุศลและความปลาบปล้ืมแชม่ชืน่ใจ แสดงใหเ้ห็นวา่สงัเวชนียสถานท ัง้สีน้ี่ 

“คร ัง้หน่ึงในชีวติปฏบิตับิชูา...ตามรอยพระศาสดา 
รว่มทอดผา้ป่า หม่ผา้พระพุทธเมตตาและพระปาง

ปรนิิพาน” 
ก าหนดการจารกิบญุ: 22-26 ก.ย.61 / 6-13,20-27 ต.ค.61 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



                                                    

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสน้ทางจารกิบุญ พุทธสถานท ัง้ 4 ต าบล 

D-1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ – เมอืงหลวงเดล ี–ปัตนะ-เมอืงราชคฤห ์(ประเทศอนิเดยี) X X D-1 
 

06.00 น. พรอ้มคณะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ เคานเ์ตอรเ์ช็คอินระหว่างประเทศโดยสายการบิน JET 
AIRWAYWS เคานเ์ตอร ์(P) ประตูทางเขา้ที ่6-7 โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ รอตอ้นรบัตรวจเชค็สมัภาระตดิป้ายชือ่
กระเป๋าและบตัรโดยสารกอ่นขึน้ คอยอ านวยความสะดวก และแจกบตัรทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิ 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋า

เดนิทางใบใหญ่หา้มน าตดิตวัขึน้เคร ือ่งบนิ 
 วตัถุทีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลช ัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจ

อย่างละเอยีดอกีคร ัง้ โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกนิ  10  ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไม่เกนิ  100  ml.  
08.55 น ออกเดนิทางสู่ เมอืงเมอืงเดล ีประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ JET AIRWAYWS เทีย่วบนิ 9W65 
12.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงอนิทริาคานธ ี น าท่านออกไปอาคารระหว่างประเทศเพือ่เปลีย่นเคร ือ่งสู่เมอืงปัตนะ 
14.50 น ออกเดนิทางสู่ เมอืงเมอืงปัตนะ โดยสายการบนิ JET AIRWAYWS เทีย่วบนิ 9W730 
16.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงปัตนะ หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ หลงัตรวจรบัส าภาระแลว้น าท่านเดนิทาง 
 จากนั้นสู่.. น าท่านเดินทางโดยรถโคช๊..สู่เมืองราชคฤห  ์(Rajgir) (ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2-3 ช ัว่โมง) กรุงราชคฤห ์: มหานครแห่งแควน้มคธโบราณ ตวัเมืองถูกลอ้มรอบดว้ยทวิเขาทัง้หา้ทศิ 
เป็นทีม่าของชือ่เบญจคีรนีคร เป็นเสน้ทางการคา้เป็นศูนยร์วมเหล่าบรรดาเศรษฐ ีเป็นทีช่มุนุม ของนักปรชัญา พรอ้ม
เหตุการณท์ีเ่กดิกบัพระพุทธเจา้ ณ ทีนี่ม้ากทีสุ่ดท าใหเ้กดิสถานทีส่ าคญัทางพุทธประวตัมิากมายเชน่ มูลคนัธกุฎบีนยอด
เขาคิชฌกูฏ, วดัเวฬุวนั วดัแรกที่ราชาพิมพิสารสรา้งถวายในพระพุทธศาสนา, สถานที่คุมขงัพระเจา้พิมพิสาร, ถ า้
สตับรรณคูหา ณ เขาเวภาระบรรพต สถานทีท่ าปฐมสงัคายนา,ตโปธารนท ีบ่ออาบน ้าแรร่อ้นทีเ่ห็นถงึการจดัแบ่งวรรณะ
อย่างชดัเจน,เร ือ่งราวของหมอชวีกโกมารภจัจ ์หมอประจ าราชส านักสมยัพุทธกาล, นาลนัทา เมืองเกดิแห่งอคัรสาวก 
พระสารบุีตรและพระโมกคลัลานะ, ซากมหาวทิยาลยันาลนัทา มหาวทิยาลยัสงฆท์ีโ่ด่งดงั แมพ้ระถงั ซ าจ ั๋งก็เคยเป็นศษิย ์
เกา่อยู่ถงึ 15 ปี ส่งผลใหร้าชคฤหใ์นปัจจุบนัเป็นเพยีงเมอืงเล็กๆ ในรฐัพหิาร มีผูอ้ยู่อาศยัไม่มาก มสีภาพเกอืบเป็นป่า แต่
เป็นสถานทีแ่สวงบุญของชาวพุทธทัว่โลกแห่งหน่ึง 

ค ่า บรกิารอาหารบรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั ณ โรงแรม  HOTEL RAJGIR RESIDENCY หรอื โรงแรมเมอืงปัตนะ  หรอืเทยีบเท่า 

หมายเหต:ุเน่ืองจากโรงทีเ่มอืงราชคหม์น้ีอย หากไดไ้ดห้อ้งเราจะพกัทีโ่รงแรมในเมอืงปัตนะ  

D-2 เมอืงราชคฤห ์–นาลนัทา- เมอืงคยา  
 

B-2 L-2 D-3 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 
08.00 น. น าท่านขึน้สู่ยอดราชคฤห ์ราชคหะ หรอื ราชครีะ เป็นชือ่เมืองหลวงของแควน้มคธสมยัพุทธกาลเป็นเมืองในหุบ

เขามีภูเขาลอ้มรอบ ๕ ลูก จึงมีช ือ่เรยีกอีกอย่างหน่ึงว่า เบญจคีรนีครราชคฤห ์เป็นเมืองตัง้หลกัพระพุทธศาสนาของ
พระพุทธเจา้ โดยพระพุทธเจา้เสด็จไปโปรดพระเจา้พิมพิสารผูค้รองนครเป็นเมืองที่มีประวัติความเกี่ยวขอ้งกับ
พระพุทธศาสนามากทีสุ่ดน าพาท่านท าสมาธภิาวนา และบ าเพ็ญกุศล ณ พระคนัธกุฎชิมทวิทศันเ์มืองราชคฤหจ์าก

พกัโรงแรม+พระวทิยาตลอดการ
เดนิทาง 



                                                    

 

 
 

 

พืน้สูง ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านลงจากยอดเขา แวะชมและบ าเพ็ญกุศล ณ ซากชวีกมัพวนั “สวนมะม่วงของหมอชวีก” 
เป็นซากอารามของหมอชวีกชวีกโกมารภจัจ ์ยกสวนมะม่วงถวายในคราวทีพ่ระเทวทตัตป์ระทุษรา้ยพระองคโ์ดยกลิง้หนิ
ลงใส่พระพุทธองค ์ท าใหส้ะเก็ดหินกระเด็นถูกพระบาทของพระองคจ์นหอ้พระโลหิตหมอชวีกโกมารภจัจถ์วายการ
รกัษาพยาบาล ณ อารามแห่งนี ้และแวะชมและบ าเพ็ญกศล ณ ซากเรอืนคุมขงัพระเจา้พมพิสาร สถานทีพ่ระเจา้อชาติ
ศตัรนู าพระราชบดิาของพระองค ์มาคุมขงัไวจ้นสิน้พระชนม ์

หมายเหตุ:  การขึน้เขาคิชฌกูฏ ลาดชนัพอประมาณ ระยะทางโดยรวมประมาณ 750เมตร ทุกท่านจะตอ้งเดินขึน้
รถยนตไ์ม่สามารถขีน้ไปถงึใชเ้วลาประมาณ 20นาทท่ีานทีเ่ดนิไม่ไหวสามารถขึน้ไดโ้ดยการนัง่เสลีย่งโปรดแจง้หวัหน้า
ทวัร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน  น าท่านสู่ บ่อน ้าพุรอ้นตะโปทารามตโปทาราม สถานที่อาบน ้าพุรอ้น ช าระบาป ตามความเชื่อของ 

พราหมณ-์ฮนิดู อาบน ้าแบ่งตามวรรณะ เป็นความเชือ่มาต ัง้แตก่่อนมพุีทธศาสนา สถานทีอ่นัเป็นตน้บญัญตัิ
สกิขาบทใหพ้ระภกิษุสรงน ้าได ้15 วนัต่อคร ัง้ ปัจจบุนัเป็นบ่อน ้าศกัดิส์ทิธิ ์ ตโปทานทหีรอืตโปทาราม เป็นวดัฮนิดูทีค่นทัว่
โลกมุ่งไปดูแขกอาบน ้า ทีเ่ช ือ่ว่าเป็นน ้าศกัดิส์ทิธิจ์ากเขาเวภารบรรพต เป็นธารน ้าอุ่นทีเ่ช ือ่ว่ารกัษาโรคภยัไขเ้จ็บได ้วธิี
อาบแบ่งเป็นช ัน้ๆตามวรรณะสูงต ่า พวกวรรณะพราหมณไ์ดอ้ยู่ช ัน้สูงสุด เป็นน ้าตน้น ้าทีใ่สสะอาด ดืม่ อาบ ซกัผา้แลว้
ไหลลงไปใหช้นช ัน้แพศยใ์ช ้จากน้ันไหลลงไปใหว้รรณะศูทรใช ้สุดทา้ยทีว่รรณะจณัฑาลทีต่อ้งใชน้ ้าทีด่ าป๋ีสขีีโ้คลนเต็ม
ไปดว้ยสิง่ปฏกิูลของพวกวรรณะทีสู่ง 
 น าท่านเขา้สู ่วดัเวฬุวนัมหาวหิาร วดัแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ทีพ่ระ
เจา้พมิพสิารทรงยกพระราชอุทยานสวนไมไ้ผ่ถวายเป็นทีป่ระทบัแห่งแรกแด่
พระพุทธเจา้และเหล่าพระสงฆส์าวก พุทธองคท์รงประทบัจ าพรรษา ณ ทีแ่ห่ง
นีแ้ลว้ 6 พรรษา เจรญิพระพุทธมนตเ์จรญิสมาธภิาวนา ณ อุโบสถสถานที่

ประชมุพระสาวกอรหนัต ์1,250รูป ในวนัเพ็ญขึน้ 15 ค ่าเดือน 3 ซึง่เรยีก
การประชมุนีว้่า จาตุรงคสนันิบาต มูลเหตุแห่งพธิมีาฆบูชา และพุทธองคไ์ด ้
ทรงแสดงโอวาทปาตโิมกขแ์กภ่กิษุเหล่าน้ัน.. 

11.30 น. บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งโรงแรม เมอืงราชคฤห.์..... 
12.30 น.  น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงนาลนัทา ชม มหาวทิยาลยันาลนัทาเกา่ (โอลนาลนัทา) ซากมหาวทิยาลยัพุทธศาสนาที่

เคยรุง่เรอืงโด่งดงัมากทีสุ่ดในโลก มีพระนักศกึษาจ านวนหมืน่เมือ่ราว พ.ศ.1700 ไดถู้กชาวมุสลมิรกุรานสงัหารพระและ
คณาจารย ์เผาท าลายเสียสิน้ปัจจุบนัเหลือไวแ้ต่ซากปรกัหกัพงัปรากฏเป็นรูปฐานและผนังของอาคารยาวเหยียดใน
บรเิวณอนักวา้งขวาง และสถานทีแ่ห่งนีย้งัเป็นบา้นเกดิของพระโมคคลัลานพ์ระสารบุีตรบ าเพ็ญกุศล ณ บา้นพระสารบุีตร
สกัการะ “สถูปพระสารบุีตร” ทีบ่รรจอุฐัธิาตุของพระสารบุีตร 
 และ น าท่านสกัการะ“หลวงพ่อด า”ขา้งนาลนัทานับเป็นพระพุทธรูปทีม่ีความส าคญัองคห์น่ึงเพราะเป็นพระพุทธรูปที่

หลงเหลอือยู่ไม่กีอ่งคท์ีไ่ม่ถูกท าลาย ชาวบา้นเรยีกว่า เตลยิบาบา หรอื
หลวงพ่อน ้ามนั  

จากน้ัน น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองพุทธคยาใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ 3 
ช ัว่โมง 
16.30 น. น าท่านเดนิทางสู่ตวัเมอืงพุทธคยา ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ2.30 

ช ัว่โมงส าหรบัการเกิดมาเป็นชาวพุทธ สกัคร ัง้หน่ึงในชวีิตก็ขอให ้
ไดม้าเทีย่วอนิเดยี น่ันคอืการไดม้ากราบนมสัการพระมหาเจดยีพุ์ทธค
ยา สถานทีต่รสัรูข้ององคพ์ระสมัมาสมัพุทธเจา้ เพือ่ความเป็นสริมิงคล



                                                    

 

 
 

 

แห่งชวีติและครอบครวั....พุทธคยานับเป็นพุทธสงัเวชนียสถานทีส่ าคญัทีสุ่ดและเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีสุ่ดของชาวพุทธ
ทั่วโลก...เพราะเป็นจุดเร ิม่ตน้ของพระพุทธศาสนา โดยเป็นสถานทีท่ี่เจา้ชายสิทธตัถะตรสัรูพ้ระอนุตตรสมัมาสมัโพธิ
ญาณเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสมัมาสมัพุทธเจา้ นับเป็นเวลากว่า 2,500 ปีทีส่ถานทีแ่ห่งนีเ้ป็นศูนยร์วมของจดุหมายใน
การแสวงบุญของชาวพุทธผูม้ศีรทัธาทัว่โลก ... 
น าท่านเดนิทางสู่ภายในปรมิณฑล ตน้พระศรมีหาโพธิพุ์ทธคยา ตน้พระศรมีหาโพธิต์น้แรกเป็นสหชาติกบั
พระพุทธเจา้ (เกดิในวนัเดยีวกบัวนัทีเ่จา้ชายสทิธตัถะประสูต)ิ มอีายุมาได ้352 ปี และกราบนมสัการ พระมหาเจดยี ์
พุทธคยา สถานที่ตรสัรูอ้นุตรสมัมาสมัโพธิญาณของพระผูม้ีพระภาคเจา้ กราบสกัการะหลวงพ่อ พระพุทธเมตตา 
ประดษิฐานภายในมหาเจดยีพุ์ทธคยา พระพุทธปฏมิากรปางชนะมารทีร่อดพน้จากการถูกท าลายจากน ้ามอืกษตัรยิฮ์นิดู
อย่างปาฏหิารยิ ์ดว้ยพระพกัตรท์ีแ่สดงออกดว้ยเมตตากรุณาอัน้เป่ียมลน้ชาวพุทธทัว่โลกจงึต่างพากนัเบยีดเสยีดเพือ่เขา้
ไปกราบไหวบู้ชา สกัการะ พระแท่นวชัรอาสน ์ภายใตร้ม่พระศรมีหาโพธิอ์นัศกัดิส์ิทธิท์ีสุ่ดในดินแดนถิน่พุทธภูม ิ
นมสัการสตัตมหาสถาน ทีส่ าคญัอนัอยู่ใกลเ้คยีง ไดแ้ก ่อนิมสิเจดยี ์รตันจงกรมเจดยี ์รนัตนฆรเจดยี  และสระมุจลนิท ์
เป็นตน้ 

รายการท าบุญ ..รายการทีจ่ะบ าเพ็ญกุศล ถวายผา้หุม่พระพุทธเมตตา ในพระวหิารพระพุทธเมตตา  ณ  ตน้พระศรมีหา
โพธิ ์   จ านวน 1 ชดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.00 น.         รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร โรงแรมอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั ณ โรงแรม TAJ DARBAR HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

D-3 
เมอืงพุทธคยา- เมอืงพาราณส ี

 
B-6 L-7 D-7 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.30 น.  พาคณะเดนิทางสู่ บา้นนางสุชาดา ธดิากุฎุมพี แห่งต าบลอุรุเวลาเสนานิคม ผูถ้วายขา้วมธุปายาส อนัประณีตแด่

พระมหาบุรษุกอ่นการตรสัรู ้อยู่ห่างจากฝ่ังแม่น ้าเนรญัชราประมาณ 200 เมตร ปัจจบุนัเป็นโบราณสถานซากสถูปขนาด
ใหญ ่สนันิษฐานว่าสรา้งในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช ชมแม่น ้าเนรญัชรา สายน ้าทีพ่ระพุทธองคท์รงอธษิฐานจติลอย
ถาดทองค าทีน่างสุชาดาถวายพรอ้มขา้วมธปุายาสกอ่นวนัทีจ่ะตรสัรูห้น่ึงวนั 
น าท่านชมวดัชาวพุทธนานาชาต.ิ.ภายในบรเิวณมณฑลพุทธคยาสรา้งขึน้ดว้ยแรงศรทัธาของชาวพุทธตามแบบ
ศลิปะของแต่ละประเทศปัจจบุนัมชีาวพุทธจากนานาประเทศมาสรา้งวดัตามสถาปัตยกรรมแห่งชาตขิองตนมากมาย 
เลอืกชม วดัญีปุ่่น ..มีพ่อองคโ์ตไดบุสซแึละพระอรหนัตท์ีว่ดัญีปุ่่น องคพ์ระพุทธรูปสรา้งจากหนิทรายแดงองคส์ูงใหญ่
ทีสุ่ดในอนิเดยีสูงถงึ 80 ฟุตสรา้งขึน้เมือ่วนัที ่18 พฤศจกิายน ค.ศ.1989 โดยDaijokyo ลอ้มรอบดว้ยพระอรหนัตส์าวก
ทีไ่ดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 10 สาวกทีม่ีความสุดยอดในดา้นต่างๆ เชน่ พระอานนท ์พระราหุลพระสารบุีตร พระมหากสัส
ปะเป็นตน้  

11.30 น. บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งโรงแรม 
12.30 น. น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงพาราณส ี(ระยะทางประมาณ 270 กโิลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 6-8 ช ัว่โมง) 
 เมืองพาราณสี หรอืวาราณสี(Varanasi) เป็นชือ่ของเมืองหลวงแควน้กาสี ประเทศอินเดีย มีแม่น ้าคงคาอัน

ศกัดิส์ทิธิไ์หลผ่าน มีประวตัคิวามเป็นมายาวนานกว่า 4000 ปี ...ในชาดกไดร้ะบุช ือ่เมืองนีม้ากมายผูค้รองเมืองก็มกัจะ
ชือ่พระเจา้พรหมทตัตค์ุน้หูของชาวพุทธมาก สมยัพุทธกาลเมืองนีเ้กีย่วขอ้งกบัพระพุทธองคต์อนตรสัรูแ้ลว้ใหม่ๆไดเ้สด็จ
จากอุรุเวลาเสนานิคมมายงัป่าอิสิปตนมฤคทายวนั(ป่าเป็นทีป่ฏิบตัิธรรมของฤาษีอนัเป็นเขตอภยัทาน)ปัจจุบนัเมืองนี้



                                                    

 

 
 

 

เรยีกว่า“สารนาถ”(ที่พึ่งของหมู่กวาง)และเป็นสถานที่ต ัง้ของสารนาถในสมัยพุทธกาลเรยีกกนัว่าป่าอิสิปตน
มฤคทายวนั แปลว่า เขตป่าอภยัทานแกส่ตัวท์ีเ่ป็นทีบ่ าเพ็ญตบะของฤษี เป็นสถานทีส่งบและเป็นทีช่มุนุมของเหล่าฤษีและ
นักพรตต่าง ๆ ทีม่าบ าเพ็ญตบะและโยคะเพือ่เขา้ถึงพรหมมนัตามความเชือ่ในคมัภรีอ์ุปนิษทัของพรามหณท์ าใหเ้หล่า
ปัญจวคัคยีท์ีป่ลกีตวัมาจากเจา้ชายสทิธตัถะ ภายหลงัจากทีพ่ระองคท์รงเลกิบ าเพ็ญทุกขกรยิาไดม้าบ าเพ็ญตบะทีน่ี่แทน 
ถงึเมอืงเมอืงพาราณส ี… จากนัน้น าท่านล่องเรอืชมแม่น ้าคงคา ชมพธิฮีารต.ี..ซ ึง่ชาวฮนิดูเช ือ่ว่าเป็นแม่น ้า
ศกัดิส์ทิธิเ์พราะไหลมาจากภเูขาไกรลาส บนสรวงสวรรคต์ามหลกัภมูศิาสตรแ์ม่น ้านีไ้หลมาจากเทอืกเขาหมิาลยั ประเทศ
เนปาลชมพธิบูีชาพระอาทติยแ์ละการอาบน ้าลา้งบาปของชาวฮนิดูรมิฝ่ังแม่น ้าคงคาและพิธกีารเผาศพซึง่มีมานานกว่า 
4,000ปี โดยกองไฟทีเ่ผาศพไม่เคยดบัมอดลงเลย และชอ้ปปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงช ือ่ดงัผา้ไหมแห่งกาส ี

 ค ่า รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม 
   ทีพ่กั ณ HOTEL IDEAL TOWER หรอืเทยีบเท่า อสิระตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

D-4 
เมอืงพาราณส-ี เมอืงกสุนิารา 

 
B-6 L-7 D-7 

06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 
07.00 น. น าคณะเดนิเขา้สู ่ธมัเมกขสถูป สกัการะ พระมูลคนัธ

กุฏ ิกุฏทิีพ่ระพุทธองคจ์ าพรรษาคร ัง้แรกหลงัจากตรสัรู ้ชม
หลกัศิลาจารกึของพระเจา้อโศกมหาราชอนัเป็นหลกัฐาน
ส าคัญสื่อใหรู้ว้่าเป็นสถานที่พระพุทธองคไ์ดแ้สดงปฐม
เทศนาเป็นคร ัง้แรก ชม “ยะสะเจดยี”์ สถานทีย่ะสะกุลบุตร
พบพระพุทธองค ์แลว้ชม สงัฆาราม กว่า 1,000 หลงั เขา้
ชม พพิิธภณัฑ ์สารนาถ ทีป่ระดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐม
เทศนาทีเ่ก่าแก่และงดงามทีสุ่ดในโลก พระพุทธรูปองคนี์ไ้ด ้
ส่งประกวดระดบัโลกและชนะเลิศมาแลว้หลายคร ัง้….น า
ท่านแวะชมเจาคนัธีสถูป สถานที่ที่พระพุทธองคท์รง
พบปัจจวคยี ์น าท่านชมพพิธิภณัฑส์ารนาถ พพิธิภณัฑส์ารนาถเป็นพพิธิภณัฑท์ีเ่ก็บรกัษาวตัถุโบราณต่างๆ โดยมี
พระพุทธรูปทีโด่งดงัคือ พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ซึง่ถูกสรา้งขึน้ในสมยัคุปตะ พระพุทธรูปนีถู้กคน้พบทีป่่าอิสิปตน
มฤคทายวนั ซึง่ถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงามมาก ชนะรางวลัการประกวดขององคก์าร UNESCO และเป็นองค ์
พระพุทธรปูซึง่งดงามจนเป็นทีก่ล่าวขานกนัว่าหากส่งเขา้ประกวดอกีรอ้ยคร ัง้ก็จะตอ้งชนะทัง้รอ้ยคร ัง้ 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  
13.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงกสุนิารา (ระยะทางประมาณ 270 กโิลเมตร ประมาณ 7 – 8 ช ัว่โมง แลว้แต่สภาพการจราจร) 

เมอืงกุสนิารา เป็นทีต่ ัง้ของสงัเวชนียสถานแห่งที ่4 ในสมยัพุทธกาลเป็นเมอืงเอกหน่ึงในสองของแควน้มลัละ เป็นทีต่ ัง้
ของสาลวโนทยานหรอืป่าไมส้าละทีพ่ระพุทธเจา้เสด็จดบัขนัธปรนิิพพานและเป็นสถานทีถ่วายพระเพลงิพระพุทธเจา้ และ
จดัเป็นพุทธสงัเวชนียสถานทีส่ าคญัแห่งที ่4 ใน 4 สงัเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานทีเ่สด็จดบัขนัธปรนิิพพานแห่ง
องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

ค ่า รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อสิระตามอธัยาศยั 
   พกัที ่ณ Lotus Nikko หรอืเทยีบเท่า  

D-5 
เมอืงกสุนิารา-เมอืงลุมพนีิ(ประเทศเนปาล)  

 
B-6 L-7 D-7 

 (โปรดเตรยีมหนงัสอืเดนิทางไวก้บัตวัเพือ่ประทบัตราออกจากประเทศอนิเดยี เขา้สูป่ระเทศเนปาล) 



                                                    

 

 
 

 

06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
07.00 น. กสุนิารา  สถานทีป่รนิิพพาน เมืองทีพ่ระพุทธเจา้เสด็จดบัขนัธปรนิิพพาน สงัเวชนียสถานแห่งที ่๔ คอื สถานทีด่บั

ขนัธปรนิิพพาน ดว้ยอนุาทิเสสนิพพานธาตุดบัไม่มีส่วนเหลือ คือทัง้กิเลส ทัง้เบญจขนัธด์บัหมด. น าคณะท่าน 
เดนิทางสู่สาลวโนทยาน หรอืป่าไมส้าละทีพ่ระพุทธเจา้เสด็จดบัขนัธปรนิิพพานและเป็นสถานทีถ่วาย
พระเพลงิพระพุทธเจา้บูชาสกัการะพระพุทธรูปปางปรนิิพพาน ซึง่ประดษิฐานอยู่ในมหาปรนิิพพานวหิารและ
เจรญิพระพุทธมนตเ์จรญิจติตะภาวนาจุดธปูเทยีน ปทกัษิณรอบปรนิิพพานวหิาร แลว้ชมสถานทีพ่ระอานนทเ์กาะสลกั
เพชรรอ้งไห ้ชมซากปรกัหกัพงัของกุฎ ิเจดยีช์มตน้สาละอนัเป็นตน้ไมท้ีพ่ระพุทธองคไ์ดเ้สด็จดบัขนัธเ์สรจ็  
น าท่านเดนิทางสู่ มงกุฏพนัธนเจดยี ์อยู่ห่างจากปรนิิพพานสถูปไปทางทิศตะวนัออก 1 กโิลเมตร ชาวทอ้งถิ่น
เรยีก รมัภารส์ถูป เป็นสถานทีถ่วายพระเพลงิพระพุทธสรรีะ มีสภาพเป็นเนินดินก่อดว้ยอฐิขนาดใหญ่ ปัจจุบนัรฐับาล
อนิเดยีไดเ้ขา้มาบูรณะซอ่มแซมไวอ้ย่างด ี 

รายการท าบุญ ..รายการทีจ่ะบ าเพ็ญกศุล ถวายผา้หุม่พระปางปิรนิิพาน ในพระวหิาร จ านวน 1 ชดุ 
รายการท าบุญ ..การบ าเพ็ญกศุล ณ แดนพุทธภูม ิรว่มท าบุญทอดผา้ป่าถวาย ณ วดัไทยกสุนิารา  ตามก าลงัศรทัธา 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ระหว่างทาง 
12.30 น. น าคณะเดนิทางสู่ลุมพินี ประเทศเนปาล(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ4 ช ัว่โมง) ลุมพนีิวนั (Lumbini Vana) เป็น

พุทธสงัเวชนียสถานทีส่ าคญัแห่งที ่1ใน4 สงัเวชนียสถานของชาวพุทธเป็นสถานทีป่ระสูตขิองเจา้ชายสทิธตัถะ ผูซ้ ึง่
ต่อมาตรสัรูเ้ป็นพระบรมศาสดาสมัมาสมัพุทธเจา้ ตัง้อยู่ที่อ าเภอไภรวา แควน้อูธ ประเทศเนปาล เป็นพุทธสงัเวชนีย
สถาน 4 ต าบลเพยีงแห่งเดยีวทีอ่ยู่นอกประเทศอนิเดยี ผ่านชายแดนระหว่าง อนิเดยี – เนปาล ...น าท่านแวะ พุทธ
วหิาร สาลวโนทยาน 960 คอืสวรรคบ์นดนิชายแดนอนิเดยี-เนปาล สถานทีป่ลดทุกข ์เห็นสุขทนัตามศีาลาพกัขา้งทาง
ของผูแ้สวงบุญ หอ้งน ้าหอ้งสุขา  

รายการท าบุญ ..การบ าเพ็ญกศุล ณ แดนพุทธภูม ิรว่มท าบุญทอดผา้ป่าถวาย ณ วดัไทย 960  ตามก าลงัศรทัธา  
16.30 น. น าท่านเดนิทางผ่านพรมแดน อนิเดยี-เนปาล สู่ สวนลุมพนีิวนัดวงไฟแห่งสนิตภิาพ ภายในพุทธอุทยานทาง

ประวตัศิาสตรข์องโลก จากน้ันน าคณะท่านเขา้เยีย่มชม วดัไทยลุมพนีิ ตัง้ อยู่ในปรมิณฑลสงัเวชนียสถานทีป่ระสูติ
ของพระสมัมาสมัพุทธเจา้ ณ สวนลุมพนีิวนัราชอาณาจกัรเนปาล สรา้งขึน้ดว้ยศรทัธาของพุทธบรษิทัชาวไทย 
น าท่านเขา้สู่ที่ประสูตขิองพระพุทธองค ์ณ สวนลุมพินีวนั"ลุมพินี" สมยัก่อนพุทธกาลเป็นป่าใหญ่ อยู่ใน
เสน้ทางระหว่างกรุงกบิลพิสดุ ์(พระเจา้สุทโธทนะ) และ กรุงเทวทหะ (พระนางสิรมิหามายาพุทธมารดา) ป่าใหญ่ทีช่ ือ่ 
"ลุมพินี"ไดเ้กิดมีความส าคญัในทางภูมิศาสตรแ์ละประวตัิศาสตรข์องโลก เพราะเกิดเป็นพุทธสถานที่ประสูติของ
เจา้ชายสทิธตัถะคอื"พระสมัมาสมัพุทธเจา้"น าพาคณะกราบนมสัการสถานรอยพระพุทธบาททีป่ระทบัลงมายงั
พืน้ปฐพเีป็นคร ัง้แรกเจรญิพระพุทธมนตเ์จรญิสมาธภิาวนา แลว้  
ชมหนิสลกัภาพประสูตชิมเสาอโศก และสระโบกขรณี…ปัจจบุนั "ลุมพนีิ" ไดร้บัความส าคญัจากชาวพุทธทั่ว
โลกกล่าวคอื"ลุมพนีิ" ไดร้บัการสถาปนาใหเ้ป็นทัง้นีด้ว้ยแรงศรทัธาและน ้าใจของชาวพุทธทัว่โลก ความส านึกนอ้มนึก
ไดเ้กดิขึน้ในสมยัขณะ ทีฯ่พณฯอูถั่น(ชาวพุทธพม่า)ขณะยงัด ารงต าแหน่งเป็น"เลขาธกิารองคก์ารสหประชาชาต"ิได ้
ปรารภกบัชาวพุทธทั่วโลกเพือ่โครงการนีแ้ละไดร้บัการสนับสนุนอย่างท่วมทน้ รวมถงึการเงนิดว้ยเป็นจ านวนเงนิกอ้น
ใหญ่พอควร ฯพณฯอูถัน่ไดม้อบโครงการนีพ้รอ้มทัง้ทุนขอใหอ้งคก์ารพุทธศานิกสมัพนัธแ์ห่งโลกซึง่ตัง้ส านักงานใหญ่
ถาวรอยู่ทีป่ระเทศไทยโครงการ "พุทธอุทยานสถาน" ทีลุ่มพนีิ เป็นโครงการทางพระพุทธศาสนาทีใ่หญโ่ตมาก อกีทัง้ยงั
เป็นศูนยร์วมวดัทัว่โลก"จะมาปลูกสรา้งในพืน้ทีบ่รเิวณตดิต่อกนั ขณะนีป้ระเทศต่างๆ จองมาสรา้งวดัแลว้ถงึ ๔๑  

รายการท าบุญ ..การบ าเพ็ญกศุล ณ แดนพุทธภูม ิรว่มท าบุญทอดผา้ป่าถวาย ณ วดัไทยลุมพนีิวนั ตามก าลงัศรทัธา 
ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อสิระตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั ณ HOTEL NIVERNA (LUMBINI) หรอืเทยีบเท่า 

D-6 
ลุมพนีิ (เนปาล) – (อนิเดยี) เมอืงสาวตัถ ี

 B-6 L-7 D-7 



                                                    

 

 
 

 

 (โปรดเตรยีมหนงัสอืเดนิทางไวก้บัตวัเพือ่ประทบัตราออกจากประเทศเนปาล -เขา้สูป่ระเทศอนิเดยี) 
06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
07.00 น. น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงสาวตัถรีะยะทางประมาณ 270 กโิลเมตร (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง)  
น าท่านแวะพุทธวหิารสาลวโนทยาน 960 คือสวรรคบ์นดินชายแดน
อินเดีย-เนปาล สถานที่ปลดทุกข ์เห็นสุขทนัตามีศาลาพกัขา้งทางของผู ้
แสวงบุญ หอ้งน ้าหอ้งสุขา  ชายแดน อินเดีย-เนปาล น าท่านผ่าน
ประทบัตราหนังสือเดินทางเพื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
อิน เดีย  – เนปาล  เดินทางต่อไปถึงเมืองสาว ัตถีหรือศราว ัส
ต(ีSravasti)สมัยพุทธกาลเป็นเมืองหลวงของแควน้โกศลปัจจุบนัเมืองนี้
เหลอืเพยีงซากโบราณสถาน เมอืงสาวตัถ ีคอืเมืองโบราณในสมยัพุทธกาลนครสาวตัถแีห่งแควน้โกศล ปัจจบุนัไดแ้ก่
บรเิวณซากกองอฐิมูลดนิกอ้นหนิเรยีงตัง้ในลกัษณะเป็นเมืองเก่าเรยีกขานในภาษาสนัสกฤตว่า "ศราวสัต"ี ช ือ่บาลทีีเ่รา
ใชก้นัคอืสาวตัถ.ีหรอืความคุม้ครองของแควน้โกศลเพราะเมอืงสาวตัถีเป็นมหาอ านาจทางการเมอืง ทางทหาร   

11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร แบบกล่อง ระหว่างทาง 
จากนัน้  เดินทางถึง...เมืองสาวตัถี น าท่านชมสถานที่พระพุทธองคแ์สดงยมกปาฏิหารยิ  ์มีลกัษณะเป็นเนินดินสูง

ประมาณ 50เมตรที่แห่งนี้พระพุทธองคท์รงแสดงยมกปาฎิหารยิเ์พื่อโปรดประชาชนชาวสาวตัถีและข่มเจา้ลทัธิอื่นๆ 
หลงัจากน้ันทรงเสด็จไปประทบัจ าพรรษาทีด่าวดึงสเ์มื่อออกพรรษาทรงเสด็จลงจากสวรรคใ์นวนัเทโวโรหนะ ทีส่งักสัสะ
นคร  

รายการท าบุญ ..การบ าเพ็ญกศุล ณ แดนพุทธภูม ิรว่มท าบุญทอดผา้ป่าถวาย ณ วดัเชตวนั  ตามก าลงัศรทัธา 
ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อสิระตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั ณ HOTEL PAWAN (SARAVATI) หรอืเทยีบเท่า 
 
 

D-7 
เมอืงสาวตัถ-ีลคัเนาว ์// -กรุงเดลล-ีกรุงเทพฯ 

 B-6 L-7 D-7 

06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
07.00 น. จากน้ัน น าท่านเขา้สู ่วดัเชตวนัมหาวหิาร ทีซ่ ึง่พระพุทธองคป์ระทบั

จ าพรรษา นานถงึ 19 พรรษา เป็น ศูนยก์ลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ทีส่ าคญัทีสุ่ด นมสัการพระคนัธกุฎ ีฤดูรอ้น ฤดูหนาวและฤดูฝน นมสัการ
ธรรมศาลา ที่ใหญ่ที่สุดธรรมสภากุฏิ พระอรหนัต ์เชน่ พระโมคคลัลา 
พระสารบุีตร พระสิวลี พระอานนท ์พระราหุล พระองคุลิมาล พระ
มหากสัสปะ และอารามฝ่ายพระภกิษุทีเ่คยจ าพรรษาในคร ัง้พุทธกาล ชม
เมอืงสาวตัถใีนอดตี ชมคฤหาสนข์องท่านอนาถบณิฑกิเศรษฐบีา้น
บิดาของท่านองคุลีมาล ชมสถานที่ธรณีสูบพระเทวทัตและนางจิญจ
มาณวกิา 

11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร แบบกล่อง ระหว่างทาง 
จากนัน้ เดนิทางสู ่เมอืงลคัเนาว ์อกีหน่ึงประตูสูส่งัเวชนียสถาน (ใชเ้วลา ประมาณ 4 ช ัว่โมง) 

เป็นเมอืงหลวงของรฐัอุตตรประเทศ ประเทศอนิเดยี มปีระชากรหนาแน่นมาก ประมาณ 2.7 ลา้นคน และถอืเป็นเมอืงสาย
หลกัของชมุนุมทางรถไฟทีจ่ะเช ือ่มต่อไปรฐัอืน่ๆ อกีมากมาย…น าท่านเดินทางสู่สนามบนิภายในประเทศเพือ่เดนิทางสู่
เมอืงเดลล ีและต่อเคร ือ่งสู่กรงุเทพฯ  

20.00 น. ออกเดนิทางสูเ่ดลล ีโดยสายการบนิ JET AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่ 9W756 
21.15 น.   ถงึสนามบนิอนิทริาคานธ ี เมอืงเดลล ีเขา้สูอ่าคารระหว่างประเทศรอตอ่เครือ่ง 
 อสิระอาหารค า่ เพือ่ความสะดวกในสนามบนิ 
23.25 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบนิ JET AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่ 9W64 

D-8 ณ สุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 
 B-X L-X D-X 

04.55 น.          ถงึ...ท่าอากาศสุวรรณภูมโิดยสวสัดิภ์าพ…… 

  
หมายเหตุเวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิตัจิรงิอาจแตกตา่งกนัเล็กน้อยขอใหท้า่น
รบัทราบค าแนะน าการเปลีย่นแปลงการนดัหมายเวลาในการท ากจิกรรมอกีคร ัง้จากหวัหน้าทวัร์



                                                    

 

 
 

 

 บรษิทัอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสมแตจ่ะยดึ
ผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญัท ัง้น้ีขึน้อยูก่บัสภาวะของสายการบนิโรงแรมทีพ่กั
ภมูอิากาศภยัธรรมชาติการนดัหยดุงานฯลฯตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกจิและสถานการณ์
ทางการเมอืงภายในอนัเป็นสาเหตุใหต้อ้งเลือ่นการเดนิทางหรือไมส่ามารถจดัพาคณะทอ่งเทีย่วได้
ตามรายการ

อตัราค่าบริการ (แสวงบุญอินเดีย-เนปาล 7 วนั 6 คืน) เน่ืองจากเป็นตัว๋ราคาพิเศษจงึไม่สามารถREFUND ได ้

ราคา 45,500 บาท 
วนัที ่ 22-29 ก.ย./6-13,20-27 ต.ค. / 3-10,17-24 พ.ย.2561 

1-8, 15-22 ธ.ค.2561 
*ปีใหม่ 28 ธ.ค.61 - 4 ม.ค.62* 

ราคา 47,000 บาท 
พกัเดีย่ว 10,500 บาท 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูห่รอืพกั 3 ท่าน หรอืเด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ท่าน  ราคาท่านละ  45,500.-  บาท   
ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเดีย่ว                ราคาท่านละ    9,500.-  บาท   
**ราคานีส้งวนสทิธิเ์ฉพาะลูกคา้ชาวไทยเท่านัน้ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัร์กรณีมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 16+ 

ทา่น 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง(ทีท่่านควรทราบกอ่นส ารองทีน่ั่ง) 

กรุณาช าระเงินมดั ท่านละ 10,000 บาท พรอ้มส่งส าเนาหน้าหนงัสอืเดนิทาง ทางแฟ็ก หรอื ไลน ์หลงัการจอง
ภายใน 3 วนัส่วนทีเ่หลอืช าระท ัง้หมดก่อนเดนิทางภายใน 25 วนั และส่งมอบเอกสารการเตรยีมการยืน่ขอวี
ซา่ตามทีก่ าหนด *** 
 หมายเหตุ: อน่ึงกรุณาแฟกซห์ลกัฐานการโอนเงนิหรอืแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯทราบถึงการโอนเงนิของท่านทางโทรศพัท ์

หากท่านไม่สามารถแฟกซไ์ดจ้กัเป็นพระคุณยิง่ Passport มาทีบ่รษิทัฯกรณุาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืล่วงหนา้ 20 วนักอ่นการ
เดนิทางหากท่านไม่ช าระเงนิส่วนทีเ่หลอืตามวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงือ่นไข 

ในกรณีที่ท่านโอนเงินจากต่างจงัหวดั****ราคาทวัร์ดงักล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือ
คา่บรกิารของธนาคารนะคะ่ 
อตัราค่าบรกิารรวม 

 คา่ตั๋วโดยสารเคร ือ่งบนิช ัน้ประหยดัเสน้ทาง ตามรายการระบุ 
 คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัสายการบนิและภาษีน า้มนัของสายการบนิ  
 คา่โรงแรมทีพ่กั ตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่ (2-3 ทา่นตอ่หน่ึงหอ้ง) 
 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ/คา่อาหารทกุมือ้/คา่รถรบัสง่และระหวา่งการน าเทีย่ว ตามรายการระบุ 
 คา่ประกนัภยัการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท ตอ่ทา่น (วงรกัษาพยาบาลเงนิไม่เกนิ 5000,000 บาท) แตท่ ัง้นีย้อ่มอยูใ่น

ขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่ อนิเดยี และเนปาล ส าหรบัหนังสอืเดนิทางไทย ยืน่แบบออนไลนเ์ทา่น้ัน (ไม่ตอ้งโชวต์วั) 

อตัราคา่บริการไมร่วม  
 คา่จดัท าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) และคา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 
 ค่าใชจ้่ายอืน่ๆนอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าธรรมเนียมน า้มนัของสายการบิน (ถา้มี) 
 คา่วซีา่ทีม่คีา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย 
 คา่ภาษีหกัณ ทีจ่า่ย 3% ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี) 
 คา่ธรรมเนียมการช าระเงนิดว้ยบตัรเครดติ VISA 3% AMEX 4% 
 คา่น า้หนักเกนิพกิดัตามสายการบินก าหนด 20 กโิลกรมั  
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,พนักงานขบัรถ วนัละ  35USD/ทา่น ตลอดทรปิการเดนิทาง  
 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบนิ ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 



                                                    

 

 
 

 

การใหท้ปิตามธรรมเนียมทางบรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆท ัง้สิน้ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของท่านเพือ่เป็นก าลงัใจ
ใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 

การยกเลกิ 
1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด  
2. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15 วนั ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ าทวัรใ์นทุกกรณี 
3. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 7 – 14 วนั คดิค่าใชจ้า่ย 80 เปอรเ์ซน็ต ์ของราคาทวัรใ์นทุกกรณี  
4. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 1 – 6 วนั ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดในทุกกรณี 
5. ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืกรุป๊ทีม่ีการการนัตคี่ามดัจ าหอ้งพกัโดยตรง
หรอืผ่านตวัแทนในต่างประเทศและทีอ่าจขอเงนิคนืได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และCHARTER FLGIHT จะไม่มี
การคนืเงนิเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดเน่ืองจากค่า 
จากค่าตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน้ันๆ 

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ 
 บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ตามความเหมาะสม 
 บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้หากมกีาร 
 กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่านทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 14 

วนักอ่นการเดนิทาง  
 บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบตอ่ค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุุดวสิยัทีท่างบรษิทัฯ ไม่สามารถควบคุม

ได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทาง
ออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสี
น ้าเงนิ) เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

 เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
**หมายเหตุ ** ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะยดึถอื
ความปลอดภยัเป็นหลกั และรายการ-ราคาทวัร ์อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัสาย
การบนิโดยจะยดึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั” 
โรงแรมและหอ้ง หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 
เตยีง( TRIPLE ROOM )ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่
อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพ่กัแบบ 3เตยีงไดห้รอือาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพกัตดิกนัตามทีต่อ้งการได ้ในกรณีทีม่กีารจดั
ประชมุนานาชาต ิ(TRADE FAIR )เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ย
เมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่
สามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

กรุณาอ่านหมายเหตุใหล้ะเอยีดท ัง้ 7 ขอ้ 

1. บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบตอ่ค่าชดเชยความเสยีหาย ไม่วา่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออก
หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 
2. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบตอ่ค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่างบรษิทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เชน่ 
การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 
3. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5.การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการไม่สามารถขอหกัคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย 
6.ตั๋วเคร ือ่งบนิเมือ่ออกตั๋วแลว้ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี โดยเงือ่นไขของสายการบนิก าหนด 
7. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท่้านทราบ
ล่วงหน้า 14 วนักอ่นการเดนิทาง 

 ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะนัน้

ทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิน้ 

เอกสารในการยืน่วซีา่ท่องเทีย่วอนิเดยี แบบออนไลน ์(ไม่ตอ้งโชวรต์วั) 
 รูปถา่ยส ี(ถ่ายมาไม่เกนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิว้) 2 รปู พืน้หลงัสขีาว  
 หนงัสอืเดนิทางมอีายุมากกว่า 6 เดอืน และมหีนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 หนา้ 
 ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ 



                                                    

 

 
 

 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ 
 ส าเนาหน้าพาสปอรต์ 2 ชดุ 
 ส าเนาหน้าวซีา่ทีเ่คยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชดุ (หากม)ี  

 


