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  ตามรอยศรทัธาพระพทุธเจา้ ประสตูิ ตรสัรู ้ปฐมเทศนา และปรนิิพพาน  

เยือนเมือง พทุธคยา เวสาลี กสุินารา ลมุพินี พาราณสี | ลอ่งเรอืแม่น า้คงคา  
 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นมัสเต อินเดยี ไหว้พระ เสริมบุญ 

4 สังเวชนียสถาน 6วัน 5คืน 

เดนิทาง มกราคม 2563  

ราคาเริ่มต้นเพยีง 19,999.- 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - พทุธคยา - สถปูพทุธคยา - ตน้ศรีมหาโพธ์ิ 

วนัท่ี 2   พทุธคยา – เวสาลี - วดัป่ามหาวนั  - กสิุนารา 

วนัท่ี 3   กสิุนารา – มหาปรนิิพพานสถปู - มกฎุพนัธเจดีย ์-  ลมุพิน ี(เนปาล) 
วนัท่ี 4.  สวนลมุพินีวนั - เสาหินพระเจา้อโศกมหาราช - วิหารมายาเทวี - พาราณสี 

วนัท่ี 5.   ล่องเรือแม่น า้คงคา - สารนารถ - สถปูเจาคนัธี - ธรรมเมขสถปู - พิพิธภณัฑแ์ห่งเมืองสารนาถ – พทุธคยา 

วนัท่ี 6.  พทุธคยา - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 



 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - พุทธคยา - สถูปพุทธคยา - ต้นศรีมหา
โพธ์ิ 

06.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 3 เคานเ์ตอร ์ 2 ประต ู 1-2 เคานเ์ตอร ์ สาย
การบินแอรเ์อเชีย (Air Asia) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 

08.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคยา โดยสายการบินแอรเ์อเชยี เที่ยวบินที่ FD122   
10.10 น. ถึงสนามบินคยา เมืองคยา ประเทศอินเดีย (เวลาทอ้งถิ่น ชา้กว่าประเทศไทย 01.30 ชั่วโมง) และผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมืองและศลุกากร คณะออกเดินทางเขา้สู่เมืองพทุธคยาใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 45 นาท ี

 เมืองพทุธคยา สถานท่ีเชื่อกนัวา่เป็นท่ีตรสัรู ้ของพระพทุธเจา้ซึง่คน้พบโดยนกัโบราณคดีชาวองักฤษ ชื่อ เซอร ์อเลกซานเดอร ์
คนันิงแฮม เมื่อรอ้ยกวา่ปีก่อนแลว้ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  
 น าท่านนมสัการ สถูปพุทธคยา ทรงศิขระที่ไดร้บัการบรูณะใหมภ่ายในประดษิฐานพระพทุธรูป “พระพทุธเมตตา” ปางมาร

วิชยั แลว้น านมสัการตน้ศรีมหาโพธ์ิท่ีไดน้ าพนัธุม์าปลกูตรงท่ีเชื่อกนัว่าเป็นจดุท่ีพระพทุธเจา้ประทบันั่งบ าเพ็ญเพียรจนตรสัรู ้
สมโพธิญาณ แลว้น าชม สตัตมหาสถาน สถานท่ีพระพทุธเจา้เสวยวิมตุิสขุหลงัจากตรสัรูแ้ลว้เจด็แห่ง แห่งละสปัดาหร์อบๆ
พทุธคยาเพื่อทบทวนความรูก้่อนที่จะเสด็จออกสั่งสอนผูค้น อนัประกอบไปดว้ย 

1.เสด็จประทบับนพระแท่นวชัรอาสน ์ใตต้น้ศรีมหาโพธ์ิพรอ้มเสวยวิมตุติสขุตลอด ๗ วนั ในสปัดาหท่ี์ ๑ 

2.เสด็จประทบั ณ อนิมิสเจดีย ์ทรงยืนจอ้งพระเนตรดตูน้ศรีมหาโพธ์ิ โดยมิไดก้ระพรบิพระเนตรตลอด ๗ วนั ในสปัดาหท่ี์ ๒ 

3.เสด็จประทบั ณ รตันจงกรมเจดีย ์ทรงนิมิตจงกรมขึน้ แลว้เสด็จจงกรมเป็นเวลา ๗ วนั ในสปัดาหท์ี่ ๓ 

4.เสด็จประทบั ณ รตันฆรเจดยี ์ โดยเสด็จไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของตน้ศรีมหาโพธ์ิ และประทบันั่งขดัสมาธิในเรือน
แกว้ซึง่เทวดานิรมิตถวาย ทรงพิจารณาพระอภิธรรม๗ วนั ในสปัดาหท์ี่ ๔ 

5.เสด็จไปประทบันั่งขดัสมาธิใตต้น้ไทร อชปาลนิโครธ ซึ่งเป็นท่ีพกัของคนเลีย้งแกะ ในสปัดาหท์ี่๕ 

6.เสด็จไปประทบันั่งขดัสมาธิใตต้น้จิก มจุลินทร ์ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องตน้ศรีมหาโพธ์ิ ในสปัดาหท์ี่ ๖ 

7.เสด็จไปประทบัใตต้น้เกด ราชายตนะ ประทบันั่งเสวยวมิตุิสขุตลอด ๗วนั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

น าท่านชม พระมหาโพธิ์เจดีย ์ อนสุรณส์ถานแห่งการตรสัรูข้องพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ภายในประดิษฐานพระพทุธเมตตา
พระพทุธรูปท่ีรอดจากการถกูท าลายจากพระเจา้ศศางกา พระพทุธ รูปองคน์ีเ้ป็นพระพทุธรูปปางมารวชิยัแบบศิลปะปาละ 
เป็นท่ีเคารพศรทัธาของชาวพทุธทั่วโลก จากนัน้น าท่านชมศิลปะอินเดียสมยัพระเจา้อโศกอายกุวา่ ๒,๒๐๐ ปี ชมเสาพระเจา้
อโศกที่ทรงใหส้รา้งเพื่อประกาศศาสนาและถวายเป็นพทุธบชูาแกส่งัเวชนียสถาน ชมประตโูทรณะที่สลกั เรื่องราวเก่ียวกบั
พทุธประวตัิ แลว้ชมสถปูและภาพสลกัอดีตพระพทุธเจา้ศิลปะสมยัปาละอายรุาว ๑,๒๐๐ ปี “สมยัปาละเป็นชว่งที่พทุธศาสนา
รุง่เรืองแผ่ขยายอยู่ในอินเดียภาคเหนือโดยมีศนูยก์ลางอยู่ที่มหาวทิยาลยันาลนัทา รฐัพิหารตามหลกัฐานการบนัทึกจดหมาย
เหตกุารณเ์ดินทางมาสืบทอดพทุธศาสนาของหลวงจีนเหีย้นจงั (พระถงัซมัจั๋ง) และหลวงจีนอีจ้ิง จากประเทศจีน” ไดเ้วลา
สมควรน าทา่นเดินทางกลบัสู่ที่พกั  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ทีพ่ัก โรงแรม Bodhgaya Gautam  Hotel  หรือเทียบเทา่,เมืองคยา 

วันที2่ พุทธคยา – เวสาลี - วัดป่ามหาวัน  - กุสินารา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก  

 เดินทางสู่ เมืองเวสาลี (ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 6 ชั่วโมง) 
 น าท่านชมเมืองหลวงของอาณาจกัรวชัชี หนึ่งในสิบหกแคว้นของชมพูทวีปในสมยัโบราณ เมืองนีม้ีชื่อหลายชื่อคือ ไพสาลี ไว

สาลี และเมืองนีเ้ป็นศูนยก์ลางการเผยแพร่พุทธศาสนาที่ส  าคัญแห่งหนึ่ง  รวมทั้งเป็นที่ก าเนิดของพระมหาวีระศาสดาของ
ศาสนาเชนและที่เป็นตน้ก าเนิดของการท าน า้มนตใ์นพุทธศาสนา เนื่องจากไดเ้กิดทุพิกขภยัรา้ยแรงทั่วเมืองเวสาลีมีคนตาย
มากมาย กษัตรยิลิ์จฉวีจึงไดน้ิมนตใ์หพ้ระพทุธเจา้ไดม้าโปรดชาวเมือง พระพทุธเจา้จึงน าเหล่าภิกษุ ๕๐๐ รูป เดินทางไปโปรด
ที่เมืองไวสาลี พรอ้มทั้งไดม้ีการประพรมน า้มนตท์ั่วทั้งเมือง น าท่านเที่ยวชม วัดป่ามหาวัน ชมเสาอโศกที่สมบูรณท์ี่สดุและ
งดงามที่สุดของอินเดีย เมืองเวสาลีมีความส าคัญมาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาล โดยเป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นที่มีความ
เจริญรุ่งเรืองมากแคว้นหนึ่งในบรรดา ๑๖ แคว้นของชมพูทวีป มีการปกครองดว้ยระบบสามัคคีธรรมหรือคณาธิปไตย ที่
สามารถเรียกไดว้่าเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยระบบหนึ่ง คือไม่มีพระมหากษัตรยิเ์ป็นประมขุทรงอ านาจสิทธ์ิขาด มีแต่
ผูเ้ป็นประมขุแห่งรฐัซึ่งบริหารงานโดยความเห็นชอบจากรฐัสภา ซึ่งจะประกอบไปดว้ยเหล่าสมาชิกจากเจา้วงศต์่าง ๆ ซึ่งรวม
เป็นคณะผูค้รองแควน้ ในคัมภีรพ์ระพุทธศาสนากล่าวว่าเจา้วงศต์่างๆ มีถึง ๘วงศ ์และในจ านวนนีว้งศเ์จา้ลิจฉวีแห่งเวสาลี
และวงศเ์จา้วิเทหะแห่งเมืองมิถิลาเป็นวงศท์ี่มีอิทธิพลที่สดุ ในสมยัพุทธกาลพระพทุธเจา้เคยเสด็จมาที่เวสาลีหลายครัง้ แต่ละ
ครัง้จะทรงประทบัที่กูฏาคารศาลาป่ามหาวนัเป็นส่วนใหญ่ พระสตูรหลายพระสตูรเกิดขึน้ที่เมืองแห่งนี ้ และที่กูฏาคารศาลา
นี่เองที่เป็นที่ๆ พระพุทธองคท์รงอนุญาตให้พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี  พระนา้นางของพระพุทธองค์ พรอ้มกับบริวาร 
สามารถอุปสมบทเป็นภิกษุณีไดเ้ป็นครั้งแรกในโลก และในการเสด็จครัง้สุดทา้ยของพระพุทธองค์ พระองคไ์ดท้รงรบัสวน
มะม่วงของนางอมัพปาลี นางคณิกาประจ าเมืองเวสาลี ซึ่งนางไดอุ้ทิศถวายเป็นอารามในพระพุทธศาสนา พระพุทธองคไ์ด้
ทรงจ าพรรษาสดุทา้ยที่เวฬุวคาม และไดท้รงปลงอายุสงัขารท่ีปาวาลเจดีย์ และเมื่อหลงัพุทธปรนิิพพานแลว้ได ้๑๐๐ ปี ไดม้ี
การท าสงัคายนาครัง้ที่ ๒ ณ วาลิการาม ซึ่งทัง้หมดลว้นอยู่ในเมืองเวสาลี 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองกุสินารา (ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 4-5 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นสถานท่ีปรนิิพพานของพระพทุธเจา้   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ทีพ่ัก โรงแรม Om Residency  Hotel หรือเทียบเท่า,เมืองกสิุนารา 

 



 

 

วันที่ 3 กุสินารา – มหาปรินิพพานสถูป - มกุฎพันธเจดยี ์-  ลุมพินี (เนปาล) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก  

 

น าท่านชมสงัเวชนีย เมืองกุสินารา ในสมยัพุทธกาลเป็นเมืองเอกหนึ่งในสองของแควน้มลัละ อยู่ตรงขา้มฝ่ังแม่น า้คู่กับเมือง
ปาวา เป็นที่ตั้งของสาลวโนทยานหรือป่าไม้สาละ ที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานและเป็นสถานที่ถวายพระเพลิง
พระพุทธเจา้ “สาลวโนทาย” สถานที่เสด็จดบัขนัธปรินิพพาน มีชื่อเรียกในทอ้งถิ่นว่า มาถากุนวะระกาโกฏ (Matha-Kunwar-

Ka-Kot) ซึ่งแปลว่า ต าบลเจา้ชายสิน้ชีพ ปรากฏตามคมัภีรว์่า เมืองนีเ้คยเป็นที่ปรินิพพานของพระพุทธเจา้พระนามว่าผุสสะ 
เป็นท่ีเกิดบ าเพ็ญบารมีของพระโพธิสตัวห์ลายครัง้ เคยเป็นราชธานีนามว่ากุสาวดีของพระเจา้มหาสทุสัสนจกัรพรรดิ น าท่าน
นมสัการอนสุรณส์ถานท่ีส าคญัคือ มหาปรินิพพานสถูป ซึ่งพระเจา้อโศกมหาราชสรา้งไวแ้ละบรรจพุระบรมสารีรกิธาตุ วิหาร
ปรนิิพพานซึ่งเป็นท่ีประดิษฐานพระพทุธรูปปางปรนิิพพานอยู่ภายในและมีซากศาสนสถานโบราณโดยรอบมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านนมัสการสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าที่มกุฎพันธเจดีย์ แลว้น านั่งสมาธิที่วิหารพระรูปพระพุทธ
ไสยาสน ์มีจารกึก าหนดอายเุก่าแก่กว่า ๑,๔๐๐ปี แสดงตอนเสด็จปรนิิพพาน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองลุมพินี (ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 4-5 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นสถานท่ีประสตูิของพระพทุธเจา้ 

*** โปรดเตรียมหนังสือเดนิทางติดตัวไว้ 
เพื่อประทับตราออกจากประเทศอินเดียเข้าสู่ประเทศเนปาล *** 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า 

ทีพ่กั โรงแรม Nansc Hotel หรือเทียบเท่า,เมืองลมุพินี 

วันที่ 4 
สวนลุมพินีวัน - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - วิหารมายาเทวี - พาราณ
สี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก   
 น าท่านชม สงัเวชนียสถาน  สวนลุมพินีวัน เป็นสถานที่พระนางสิริมหามายาประสตูิเจา้ชายสิทธัตถะกุมาร เมื่อวนัศุกร ์วนั

เพ็ญเดือน ๖ ปีจอ ก่อนพุทธศกัราช ๘๐ปี ซึง้ภายในบริเวณมีวิหารมหามายา สระโบกขรณี และเสาพระเจา้อโศกที่มีขนาด
ความสงู ๒๒ ฟตุ ๔ นิว้และมีขอ้ความจารกึเป็นหลกัฐานว่า “ณ ที่นี่คือ สถานท่ีประสตูิของเจา้ชายสิทธัตถะ และพระเจา้อโศก



 

 

เสด็จมาบูชาในปีที่  ๒๐ แห่งรชักาลของพระองค์” (ประมาณพุทธศตวรรษที่  ๓ ) ปัจจุบันลุมพินีวันไดร้บัการบูรณะและมี
ถาวรวตัถุส าคัญที่ชาวพุทธนิยมไปสกัการะ คือ “เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช” ที่ระบุว่าสถานที่นีเ้ป็นสถานที่ประสูติของ
เจา้ชายสิทธัตถะ นอกจากนีย้งัมี “วิหารมายาเทวี” ภายในประดิษฐานภาพหินแกะสลกัพระรูปพระนางสิรมิหามายาประสตูิ
พระราชโอรส โดยเป็นวิหารเก่ามีอายรุว่มสมยักบัเสาหินพระเจา้อโศก ปัจจบุนัทางการเนปาลไดส้รา้งวิหารใหม่ทบัวิหารมายา
เทวีหลงัเก่า และไดขุ้ดคน้พบศิลาจารกึรูปคลา้ยรอยเทา้ สนันิษฐานว่าเป็นจารกึรอยเทา้กา้วที่เจ็ดของเจา้ชายสิทธัตถะที่ทรง
ด าเนินไดเ้จ็ดกา้วในวนัประสตูิ ปัจจุบนัลมุพินีวนัอยู่ในเขตประเทศเนปาล ติดชายแดนประเทศอินเดียทางเหนือเมืองโคราฆปุ
ระ ห่างจากเมืองติเลาราโกต (หรือ นครกบิลพสัดุ)์ ทางทิศตะวนัออก ๑๑ กิโลเมตร และห่างจากสิทธารถนคร (หรือนครเทวท
หะ) ทางทิศตะวนัตก๑๑กิโลเมตร ซึ่งถกูตอ้งตามต าราพระพุทธศาสนาที่กล่าวว่าลมุพินีวนัสถานที่ประสตูิตัง้อยู่ระหว่างเมือง
กบิลพัสดุแ์ละเมืองเทวทหะ ปัจจุบันลมุพินีวันมีเนือ้ที่ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ ทางการเรียกสถานที่นีว้่า รุมมินเด มีสภาพเป็น
ชนบท มีผูอ้าศัยอยู่ไม่มากมีส่ิงปลูกสรา้งเป็นพุทธสถานเพียงเล็กนอ้ย แต่มีวดัพุทธอยู่ในบริเวณนีห้ลายวัด รวมทั้งวัดไทย
ลมุพิน ีลมุพินีวนัไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกประเภทมรดกทางวฒันธรรมตัง้แต่ปี พ.ศ.๒๕๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง  
 น าเดินทางสู่ เมืองพาราณส ี (ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 6-7 ชั่วโมง) สถานท่ีแสดงปฐมเทศนา  ดินแดนแห่งการแสวงบญุ

ช าระบาป มรดกโลกที่มีชีวิตส่ีพันปีของอินเดียและเป็นเมืองหลวงแคว้นกาสี  มีแม่น ้าคงคาอันศักดิ์ สิทธ์ิไหลผ่าน มี
ประวตัิศาสตรย์าวนานกว่า 4,000 ปี จดัเป็นเมืองสทุธาวาสที่สถิตแห่งศิวเทพและถือว่าเป็นเมืองอมตะของอินเดีย เป็นท่ีแสวง
บญุทัง้ของชาวฮินดแูละชาวพทุธทั่วโลก          

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ทีพ่กั โรงแรม City Inn Hotel หรือเทียบเท่า,เมืองพาราณสี 

วันที ่5 
ล่องเรือแม่น ้าคงคา - สารนารถ - สถูปเจาคันธี - ธรรมเมขสถูป - พิพิธภัณฑ์
แห่งเมืองสารนาถ – พุทธคยา 

05.00 น. อรุณสวสัดิ์ยามเชา้กบัเชา้วนัใหม่ท่ีสดใส น าท่านล่องเรือแม่น ้าคงคา สมัผสักบัความหลากหลายของผูค้นและที่แม่น า้คงคา
ท่ีชาวฮินดเูชื่อว่าเป็นสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ เนื่องจากเป็นจดุที่ตุม้หู ของพระศิวะตกอยู่ใตแ้ม่น า้แห่งนี ้ในทางพทุธศาสนาเองเชื่อกนั
ว่าเป็นสถานท่ีไดน้ าพระอฐิัของพระพทุธเจา้มาลอยองัคารท่ีแม่น า้แห่งนีด้ว้ย น าท่านถวายกระทงเป็นพทุธบูชา ณ ที่นี่เองท่าน



 

 

จะไดส้มัผสัวิถีชีวิตของชาวฮนิดซูึง่จะมาอาบน า้ ดื่มน า้รวมทัง้ท่าน า้ที่นี่จะมีพิธีเผาศพในชว่งเชา้ตรูก่่อนพระอาทิตยข์ึน้ จากนัน้
น าท่านเดินทางกลบัโรงแรม 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก   
 น าท่านชมสงัเวชนียสถาน เมืองสารนารถ สถานท่ีแสดงปฐมเทศนา นมสัการสถูปเจาคันธี สถานท่ีพระพทุธเจา้พบปัจจคัคี

อีกครัง้หลงัจากตรสัรูแ้ลว้ น านมสัการธรรมเมขสถูป ที่เชื่อกนัว่าเป็นสถานท่ีพระพทุธเจา้ทรงแสดงปฐมเทศนาหวัขอ้ธรรมจกั
กปัปวตัตนสตูรท าใหพ้ระโกณฑญัญะบรรลโุสดาบนัพระพทุธศาสนาจึงมีพระรตันตรยัครบ ๓ ประการ แลว้น าชมวิหารมลูคนัธ
กฏิุหลงัใหม่ภายในประดิษฐานพระพทุธรูปปางปฐมเทศนาเลียนแบบคปุตะและจิตรกรรมฝาผนงัเล่าเรื่องพทุธประวตัิฝีมือช่าง
ชาวญ่ีปุ่ น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แลว้น าท่านชมพิพิธภัณฑแ์ห่งเมืองสารนาถ  ชมหวัเสาพระเจา้อโศก ท าเป็นรูปสิงหบ์างท่านอธิบายว่าเป็นสญัลกัษณข์อง
ศากยสิงหพ์ระราชวงศข์องพระพทุธเจา้ เสามีฐานบวัคว ่า มีบลัลงักส่ี์เหล่ียมรอบสลกัเป็นรูปธรรมจกัรและรูปชา้ง มา้ สิงหแ์ละ
โค แลว้น าชมโบราณวัตถุที่ขุดคน้พบในบริเวณเมืองสารนาถและเมืองใกลเ้คียง อาทิเช่น พระพุทธรูปศิลปะแบบคันธาระ 
แบบมถุรา แบบคุปตะ และ แบบปาละ ฯลฯ แลว้น าชมโบราณวัตถุชิน้เอกของพิพิธภัณฑ์ พระพุทธรูปแบบคุปตะปางปฐม
เทศนา ที่คน้พบบรเิวณใกล้ๆ กบั มลูคนัธกุฎี สถานที่จ าพรรษาของพระพุทธเจา้ “อนึ่งศิลปะคุปตะไดร้บัการยกย่องว่ามีความ
งดงามและสมบูรณ์แบบที่สุดในศิลปะอินเดียทั้งมวลและเมืองสารนาถยังเป็นศูนยก์ลางของโรงเรียนสกุลช่างคุปตะ ที่อายุ
เก่าแก่ถึง ๑,๔๐๐ ปีมาแลว้ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง  
 น าท่านเดินทางกลบัไปยงั เมืองพุทธคยา (ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 5-6 ชั่วโมง) 

ทีพ่กั โรงแรม Bodhgaya Gautam  Hotel  หรือเทียบเท่า,เมืองคยา 

วันที ่6 พุทธคยา - กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก   

 ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินพทุธคยา 

10.40 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินแอรเ์อเชยี (Air Asia) เที่ยวบินที่ FD123   

14.50 น. ถึงสนามบินดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร โดยความสวสัดิภาพ 

 

 



 

 

อัตราค่าบริการ : นมสัเต อินเดีย ไหวพ้ระ เสรมิบุญ 4 สงัเวชนียสถาน 6วนั 5คืน โดยสายการบินแอรเ์อเชีย                                       

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

พักเดี่ยว 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 

ท่านละ 

วนัที่ : 12-17 ม.ค. 63 19,999 19,999 18,999 5,900 9,448 

วนัที่ : 19-24 ม.ค 63 19,999 19,999 18,999 5,900 9,448 

วนัที่ : 26-31 ม.ค. 63 20,999 20,999 19,999 5,900 9,448 

วนัที่ : 06-11 ก.พ. 63 21,999 21,999 21,999 5,900 10,163 

วนัที่ : 22-27 ก.พ. 63 20,999 20,999 19,999 5,900 10,773 

วนัที่ : 01-06 ม.ีค. 63 20,999 20,999 19,999 5,900 10,773 

วนัที่ : 06-11 ม.ีค. 63 20,999 20,999 19,999 5,900 10,983 

วนัที่ : 12-17 ม.ีค. 63 20,999 20,999 19,999 5,900 11,388 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ติดต่อสอบถาม ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่าอนิเดีย) 
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าอนิเดีย ท่านละ 1,800 บาท 

และคา่วีซ่าเนปาล ท่านละ 1,000 บาท 

ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท้์องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,800 บาท/ท่าน/ทริป 

 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน 

กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 
 

 เงือ่นไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2.  ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็ค
ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่
รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระค่าบรกิาร 

     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 

4.  การยกเลิกและคืนค่าทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 



 

 

    4.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าที่พกัโดยตรง
หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra 

Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวรท์ั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 

2.  ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบ ุ(สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
3.  ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ

4.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบ ุ

5.  ค่ารถรบัสง่และระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  ค่าประกันอุบัติ เหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษิัทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
8.  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
 

 

 

 



 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. กระเป๋าเดินทาง 

2. ค่าธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าอินเดียแบบออนไลน ์5 วนัท าการ ท่านละ 1,800 บาท 

3. ค่าวีซ่าเขา้ประเทศเนปาล 3 วนัท าการ ท่านละ 1,000 บาท 

4. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีที่น า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินก าหนด  
20 กิโลกรมั/ท่าน 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 

5. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 

6. ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 

7. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

8. ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 

9. ค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ รวม 1,800 บาท /ท่าน/ทรปิ 
 

หมายเหตุ 
1. บรษัิทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทาง
การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรือ
เสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รบัผิดชอบ
ค่าบรกิารท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย 
หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองที่นั่งบนเครื่อง และ
โรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรบัราคา
ตั๋วเครื่องบินตามสถานการณด์งักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการ
จากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บรษิัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับริการ
ทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้  าหรบัค่าบรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 



 

 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่
อ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธิ์การจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิเช่นนั้น
ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ทีม่ีความประสงคต้์องการขอยื่นวีซ่าอินเดียแบบออนไลน ์

เอกสารในการย่ืนวีซ่าอินเดียส าหรับผู้ทีถื่อพาสสปอรต์ไทย 

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรบัประทบัวีซ่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ อายใุชง้านเหลือ
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสารบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใน
กรณีสญูหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2x2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเท่านัน้ จ านวน 1 ใบ เป็นรูปที่ถ่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านัน้ รูป 
(หา้มสวมแว่นตาหรือเครื่องประดบั, ไม่ใส่ชุดขา้ราชการหรือเครื่องแบบใดๆ ไม่เป็นรูปสติ๊กเกอรร์วมถึงหา้มใช้
รูปที่ถ่ายเองและปริน้ทเ์อง) 

3. แบบฟอรม์ 

*** เอกสารการย่ืนขอวีซ่าอินเดียแบบออนไลน ์ 
สามารถรองรบัไฟลน์ามสกลุ JPG, PNG, PDF ขนาดไฟลไ์ม่เกิน 2MB 

!! สว่นไฟล ์WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไม่รองรบั กรุณาแปลงเป็น PDF ก่อนได ้ 
ขอ้ความหรือเนือ้หาตอ้งครบถว้นและมีความชดัเจนเท่านัน้ *** 

 

ส าหรับผู้ทีม่ีความประสงคต้์องการขอยื่นวีซ่าเนปาล 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าเนปาลส าหรับผู้ทีถื่อพาสสปอรต์ไทย 

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรบัประทบัวีซ่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ อายใุชง้านเหลือ
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสารบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใน
กรณีสญูหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2x2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเท่านัน้ จ านวน 1 ใบ เป็นรูปที่ถ่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านัน้ รูป 
(หา้มสวมแว่นตาหรือเครื่องประดบั, ไม่ใส่ชุดขา้ราชการหรือเครื่องแบบใดๆ ไม่เป็นรูปสติ๊กเกอรร์วมถึงหา้มใช้
รูปที่ถ่ายเองและปริน้ทเ์อง) 

3. แบบฟอรม์ 

*** เอกสารในการยื่นวีซ่าเนปาลตอ้งใชเ้อกสารเป็นตวัจริงเท่านัน้ *** 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 


