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โกลกัลต้า
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โกลกัลต้า
ปั ตนะ
โกลกัลต้า
สุวรรณภูมิ
Program

Departure
02.15 น.
06.55 น.
13.00 น.
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08.30 น.
14.30 น.
01.15 น.+1

เวลา
2 ชัว่ โมง 40 นาที
1 ชัว่ โมง 35 นาที
1 ชัว่ โมง 30 นาที
2 ชัว่ โมง 35 นาที
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สุ วรรณภูมิ-โกลกัลต้ า-ปัตนะ-ไวสาลี-เกสริยา-กุสินารา
BODHI REDSUN
กุสินารา-ลุมพินี(เนปาล)
TRIDEV
ลุมพินี-พาราณสี
Bodhgaya Regency
พาราณสี -สารนารถ-คยา
คยา-สนามบินคยา-สนามบินโกลกัลต้ า-สนามบินสุ วรรณภูมิ
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Day 1 11/8//65 สนามบินสุ วรรณภูมิ
23.15 น. พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ประตูที่ 4-5 เคาน์เตอร์ E สายการบิน Indigo เจ้าหน้าที่ให้
การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวกในการเช็คอินเอกสารและสัมภาระกระเป๋ าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่ องบิน

กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋ าเดินทางใบ
ใหญ่หา้ มนาติดตัวขึ้นเครื่ องบิน

วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml.
สุ วรรณภูมิ-โกลกัลต้ า-ปัตนะ-เวสาลี-เกศาริยา-กุสินารา
โดยสายการบิน Indigo เที่ยวบินที่ 6E78 เหิ นฟ้าสู่ โกลกัลต้า
เดินทางถึง สนามบิน Netaji Subhash Chandra Bose เมืองโกลกัลต้า ประเทศอินเดีย(เวลาทีอ่ นิ เดียช้ ากว่าบ้ านเรา
ประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ เดินทางสู่ สนามบินภายในประเทศ
โดยสายการบิน Indigo เที่ยวบินที่ 6E6324 เหิ นฟ้าสู่ ปั ตนะ
เดินทางถึง สนามบิน Jay Rrakash Narayan เมืองปัตนะ นาท่านขึ้นรถปรับอากาศเดินทางสู่ เวสาลี(ระยะทาง 32
กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 1.30 ชัว่ โมง) รับประทานอาหารเช้า(1)set box เวสาลี สถานที่ทาสังคายนาครั้งที่ 2
หลังจากพุทธปริ นิพพาน เมืองหลวงของอาณาจักรวัชชี 1 ใน 6 แคว้นชมพูทวีปในสมัยโบราณ เมืองนี้มีชื่อหลายชื่อ
คือ ไพสาลี, เวสาลี และ เมืองนี้เป็ นศูนย์กลางการเผยแพร่ พุทธศาสนาที่สาคัญแห่งหนึ่ง ชม วัดป่ ามหาวัน ชมเสาอโศก
เสานี้ต่างจากเสาอื่นๆ ที่มกั มีสิงห์ 4 ตัวหันหลังชนกัน ที่ถือว่ามีความสมบูรณ์ที่สุดมีอายุเกือบ 2300 ปี มาแล้ว และ
งดงามที่สุดของอินเดีย เมืองเวสาลีมีความสาคัญมาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาล โดยเป็ นเมืองหลวงแห่งแคว้นที่มีความ
เจริ ญรุ่ งเรื องมากแคว้นหนึ่งในบรรดา ๑๖ แคว้นของชมพูทวีป มีการปกครองด้วยระบบสามัคคีธรรมหรื อคณาธิปไตย
ที่ สามารถเรี ยกได้วา่ เป็ นการปกครองแบบประชาธิปไตยระบบหนึ่ง คือไม่มีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข ทรงอานาจ
สิ ทธิ์ ขาด มีแต่ ผูเ้ ป็ นประมุขแห่งรัฐซึ่ งบริ หารงานโดยความเห็นชอบจากรัฐสภา ซึ่ งจะประกอบไปด้วยเหล่าสมาชิก
จากเจ้าวงศ์ต่างๆ ซึ่ งรวม เป็ นคณะผูค้ รองแคว้น ในคัมภีร์พระพุทธศาสนากล่าวว่าเจ้าวงศ์ต่างๆ มีถึง ๘วงศ์ และใน
จานวนนี้วงศ์เจ้าลิจฉวีแห่งเวสาลี และวงศ์เจ้าวิเทหะแห่งเมืองมิถิลาเป็ นวงศ์ที่มีอิทธิ พลที่สุด ในสมัยพุทธกาล
พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาที่เวสาลีหลายครั้ง แต่ละครั้งจะทรงประทับที่กูฏาคารศาลาป่ ามหาวันเป็ นส่ วนใหญ่ พระสู ตร
หลายพระสู ตรเกิดขึ้นที่เมืองแห่งนี้ และที่กูฏาคารศาลา นี่เองที่เป็ นที่ๆ พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระนางมหาปชา
บดีโคตมีเถรี พระน้านางของพระพุทธองค์ พร้อมกับบริ วาร สามารถอุปสมบทเป็ นภิกษุณีได้เป็ นครั้งแรกในโลก และ
ในการเสด็จครั้งสุ ดท้ายของพระพุทธองค์ พระองค์ได้ทรงรับสวน มะม่วงของนางอัมพปาลี นางคณิ กาประจาเมืองเว
สาลี ซึ่งนางได้อุทิศถวายเป็ นอารามในพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ได้ ทรงจาพรรษาสุ ดท้ายที่เวฬุวคาม และได้ทรง
ปลงอายุสังขารที่ปาวาลเจดีย ์ และเมื่อหลังพุทธปริ นิพพานแล้วได้ ๑๐๐ ปี ได้มี การทา สังคายนาครั้งที่ ๒ ณ วาลิกา
ราม ซึ่ งทั้งหมดล้วนอยูใ่ นเมืองเวสา ชมสั งฆาราม และปาวาลเจดีย์ สถานที่พระพุทธองค์ทรงปลงอายุสังขารเป็ นครั้ง

Day 2 12/8/65

02.15 น.
03.25 น.
06.55 น.
08.30 น.

สุ ดท้าย ต่อจากนั้นอีก 3 เดือน จึงเสด็จดับขันธปริ นิพพาน ที่กุสินารา ปั จจุบนั เหลือแต่ตอซากเจดีย ์ ชมบริเวณคันธ
เจดีย์ เป็ นบริ เวณที่กษัตริ ยล์ ิจฉวีได้จดั พิธีตอ้ นรับพระพุทธองค์ ที่เสด็จมาสู่ เวสาลี พระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงสร้าง
เสาหิ นพระเจ้าอโศกมียอดเสาเป็ นรู ปสิ งห์หมอบขนาดใหญ่เพียงตัวเดียว

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(2)
บ่าย
เดินทางสู่ เกสริยาสถูป หรื อ Kesariya Stupa (ระยะทาง 77 กิโลเมตร ใช้เวลาใน
การเดินทาง 2 ชัว่ โมง)เดินทางสู่ กุสินารา(ระยะทาง 122 กิโลเมตร ใช้เวลาใน
การเดินทาง 3 ชัว่ โมง) เกสริ ยาสถูปไม่เป็ นที่รู้จกั และไม่เป็ นจุดสาหรับจาริ ก
แสวงบุญของชาวพุทธ แต่หลังจากกองโบราณคดีอินเดียได้ขดุ ค้นเนินดินใหญ่
พบพระมหาสถูปโบราณที่มีความเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 1,400 ฟุต สู งถึง 51 ฟุต
(เดิมอาจสู งถึง 70 ฟุต) ซึ่ งทาให้มหาสถูปโบราณที่คน้ พบใหม่น้ ีกลายเป็ นมหา
สถูปที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย มีลกั ษณะคล้ายกับเจดียช์ เวดากองและพระมหาสถูป
บุโรพุทโธ ซึ่ งทาให้มีผสู ้ ันนิ ษฐานว่าเกสริ ยาสถูปนี้เป็ นต้นแบบของมหาสถูปทั้งสอง โดยเกสริ ยาสถูปเป็ นสถูป
เดียวกับที่ปรากฏในบันทึกของพระถังซาจัง๋ ที่เคยจาริ กแสวงบุญมายังสถานที่แห่งนี้ ท่านได้กล่าวไว้วา่ สถานที่แห่ งนี้
เป็ นที่ต้ งั ของพระมหาสถูปที่ประดิษฐานบาตรของพระพุทธองค์ที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่ชาววัชชีเมืองเวสาลีที่
ตามมาส่ งเสด็จพระพุทธองค์เป็ นครั้งสุ ดท้าย ก่อนจะเสด็จไปยังเมืองกุสินาราเพื่อเสด็จดับขันธปริ นิพพาน
18.00 น. รับประทานอาหารค่า(3)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
พักค้ างคืนทีก่ ุสินารา พัก OM RESIDENCY หรื อเทียบเท่า

Day 3 13/8/65

กุสินารา-ลุมพินี

07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า(4)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. ชม ปริ นิพพานสถูปหรื อสาลโนทยาน นมัสการสถานที่พระพุทธองค์ทรงดับขันธปริ นิพพาน ต่อมาพระเจ้า อโศก
มหาราชได้สร้างสถูปไว้เป็ นรู ปทรงกลม มีขนาดใหญ่มาก มียอดแหลมคล้ายฉัตร 3 ชั้น ซึ่ งปริ นิพพานนี้ อยูด่ า้ นหลัง
ปริ นิพ พานวิหาร ชมปริ นิพ พานวิหาร เป็ นวิหารที่ ส ร้ างในสมัย พระเจ้าอโศกมหาราชภายในวิหารประดิ ษ ฐาน
พระพุทธรู ปหิ นแกะสลักปางปริ นิพพาน ชมมกุฎพันธเจดีนมัสการสถานที่ถวายพระเพลิง พระบรมศพของสมเด็จ
พระบรมศาสดา ลักษณะเป็ นเจดียอ์ ิฐแดงเก่าเรี ยงเป็ นชั้นๆมีขนาดใหญ่มาก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(5)
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ ลุมพินี สถานที่ประสู ติพระพุทธองค์ ขณะที่ยงั ดารงเป็ นเจ้าชายสิ ทธัตถะ (ระยะทาง 150 กิโลเมตร
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5ชัว่ โมง) ระหว่างทางแวะวัดไทย 960 ผ่านด่านชายแดนโสโนรี เดินทางสู่ ประเทศเนปาล
19.00 น. รับประทานอาหารค่า(6)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
พักค้ างคืนทีล่ ุมพินี พัก Bodhi Redsun Shinee Premiere HOTEL หรื อเทียบเท่า

Day 4 14/8/65

ลุมพินี-พาราณสี

07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า(7)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นาท่านชม วิหารมายาเทวี สร้างขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์แก่พระนางสิ ริมหามายา พระพุทธมารดา ชมภาพหินแกะสลัก
ขนาดใหญ่ เป็ นรู ปพระนางสิ ริมหามายาเทวี ทรงใช้พระหัตถ์เบื้องขวาจับกิ่งสาละไว้ ทรงประสู ติพระราชกุมารสิ ทธัต
ถะ พระกุมารซึ่ งเพิง่ ประสู ติออกมา กาลังประทับยืน่ มีดอกบัวบานรองรับพระบาทและรอบๆพระเศียรมีรัศมีปรากฏ
อยู่ ชมสระน้ าที่สรงพระวรกาย ชมเสาหิ นพระเจ้าโศก ณ สถานที่ประสู ติ ตั้งอยูก่ ่ ึงกลางระหว่างกรุ งกบิลพัสดุก์ บั กรุ ง
เทวทหะปั จจุบนั เสาหิ นพระเจ้าอโศกนี้ไม่มีหวั เสามีแต่เสาล้วนๆ และบนตัวเสายังคงมีการจารึ กเป็ นอักษรพราหมี 5
บรรทัด สักการะ องค์ พระพุทธเจ้ าน้ อย
12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน(8)

เดินทางสู่ พาราณสี เป็ นเมืองหลวงของแคว้นกาสี เป็ นเมืองที่เจริ ญรุ่ งเรื องมากที่สุดแห่งหนึ่งตั้งแต่ สมัยก่อนพุทธกาล
(ระยะทาง 325 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 9 ชัว่ โมง)
ค่า
รับประทานอาหารค่า(9)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
พักค้ างคืนทีพ่ าราณสี พัก TRIDEV HOTEL หรื อเทียบเท่า
บ่าย

Day 5 15/8/65

พาราณสี -พุทธคยา

07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า(10)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
05.00 น. นาท่านล่องแม่ นา้ คงคา ชมพิธีการอาบนา้ ล้ างบาปของชาวฮินดู ชมท่ าเผาศพควันไฟไม่ เคยดับ ชมพระอาทิตย์ ขนึ้
พร้ อมอธิษฐานขอขมาต่ อพระแม่ คงคา ** ขอสงวนสิ ทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรม กรณีทไี่ ม่ สามารถล่ องเรื อได้ **แล้ว
เดินทางสู่ สารนาถ(ระยะทาง 12 กิโลเมตร ใช้ เวลาในการเดินทาง 40 นาที) ชม ธัมเมกขสถูป สถานที่พระพุทธองค์
ทรงแสดงปฐมเทศนา ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่า เดือน 8 ก่อน พุทธศักราช 45 ปี อันเป็ นวันอาสาฬหบูชา ชมมูลคันธ
กุฎิ,ธัมเมกขสถูป, ชม พิพธิ ภัณฑ์ สารนาถ ภายในมีหวั เสาอโศก มีหวั สิ งห์อยู่ 4 หัว และชม พระพุทธรู ปทีส่ วยงาม
ทีส่ ุ ดคือพระปางปฐมเทศนา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(11)

ออกเดินทางสู่ คยา (ระยะทาง 250 กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทาง 6 ชัว่ โมง) ถ้ามีเวลานาท่านชม วัดพุทธนานาชาติ
เช่น วัดทิเบต วัดญีป่ ุ่ น วัดภูฎาน และวัดไทย ซึ่ งแต่ละวัดมีความงดงามที่แตกต่างกัน
19.00 น. รับประทานอาหารค่า(12)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
บ่าย

พักค้ างคืนทีค่ ยา พัก Bodhgaya Regency HOTEL หรื อเทียบเท่า
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06.00 น.

พุทธคายา

รับประทานอาหารเช้า(13)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านนมัสการ สถูปพุทธคยา ทรงศิขระที่ได้รับการบูรณะใหม่ภายในประดิษฐานพระพุทธรู ป “พระพุทธ
เมตตา” ปางมาร วิชยั แล้ว สักการะ ต้นศรี มหาโพธิ์ ที่พระพุทธเจ้าบาเพ็ญเพียรจนตรัสรู ้ สมโพธิญาณ ชม สั ตตม
หาสถาน สถานที่พระพุทธเจ้าเสวยวิมุติสุขหลังจากตรัสรู ้แล้วเจ็ดแห่ง แห่งละสัปดาห์รอบๆ พุทธคยาเพื่อทบทวน
ความรู ้ก่อนที่จะเสด็จออกสั่งสอนผูค้ น อันประกอบไปด้วย
1.เสด็จประทับบนพระแท่นวัชรอาสน์ใต้ตน้ ศรี มหาโพธิ์ พร้อมเสวย วิมุติสุข ตลอด ๗ วัน ในสัปดาห์ที่ ๑
2.เสด็จประทับ ณ อนิมิสเจดีย ์ ทรงยืนจ้องพระเนตรดูตน้ ศรี มหาโพธิ์ โดยมิได้กระพริ บพระเนตรตลอด ๗ วัน ใน
สัปดาห์ที่ ๒
3.เสด็จประทับ ณ รัตนจงกรมเจดีย ์ ทรงนิมิตจงกรมขึ้น แล้วเสด็จจงกรมเป็ นเวลา ๗ วัน ในสัปดาห์ที่ ๓
4.เสด็จประทับ ณ รัตนฆรเจดีย ์ โดยเสด็จไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของต้นศรี มหาโพธิ์ และประทับ
นัง่ ขัดสมาธิ ในเรื อนแก้วซึ่ งเทวดานิรมิตรถวาย ทรงพิจารณาพระอภิธรรม๗ วัน ในสัปดาห์ที่ ๔
5.เสด็จไปประทับนัง่ ขัดสมาธิ ใต้ตน้ ไทร อชปาลนิโครธ ซึ่ งเป็ นที่พกั ของคนเลี้ยงแกะ ในสัปดาห์ที่๕
6.เสด็จไปประทับนัง่ ขัดสมาธิ ใต้ตน้ จิกมุจลินทร์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของต้นศรี มหาโพธิ์ ในสัปดาห์ที่๖
7.เสด็จไปประทับใต้ตน้ เกดราชายตนะ ประทับนัง่ เสวยวิมุติสุขตลอด ๗วัน

นาท่านชม พระมหาโพธิ์เจดีย์(Mahabodhi Temple) อนุสรณ์สถานแห่งการตรัสรู ้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ภายใน ประดิษฐานพระพุทธเมตตาพระพุทธรู ปที่รอดจากการถูกทาลายจากพระเจ้าศศางกา พระพุทธรู ปองค์น้ ี
เป็ นพระพุทธรู ปปางมารวิชยั แบบศิลปะปาละ เป็ นที่เคารพศรัทธาของชาวพุทธทัว่ โลก จากนั้นนาท่านชมศิลปะ
อินเดียสมัยพระเจ้าอโศกอายุกว่า ๒,๒๐๐ ปี ชมเสาพระเจ้ าอโศกที่ทรงให้สร้างเพื่อประกาศศาสนาและถวายเป็ น
พุทธบูชาแก่สังเวชนียสถาน ชมประตูโทรณะที่ สลัก เรื่ องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ แล้วชมสถูปและภาพสลักอดีต
พระพุทธเจ้าศิลปะสมัยปาละอายุราว ๑,๒๐๐ ปี “สมัยปาละ เป็ นช่วงที่พุทธศาสนารุ่ งเรื องแผ่ขยายอยูใ่ นอินเดีย
ภาคเหนื อโดยมีศูนย์กลางอยูท่ ี่มหาวิทยาลัยนาลันทา รัฐพิหารตาม หลักฐานการบันทึกจดหมายเหตุการณ์เดินทาง
มาสื บทอดพุทธศาสนาของหลวงจีนเหี้ ยนจัง (พระถังซัมจัง๋ ) และหลวงจีนอี้จิง จากประเทศจีน”

นาท่านชม บ้ านนางสุ ชาดา เป็ นธิดาของ เสนียะ (เสนานิกุฏุมพี) ผูม้ ีทรัพย์ซ่ ึ งเป็ นนายใหญ่แห่งชาวบ้านเสนานิคม
ตาบลอุรุเวลา เมื่ออายุยา่ งเข้าสู่ วยั สาวนางได้ทาพิธีบวงสรวงต่อเทพยดาที่สิงสถิต ณ ต้นไทรใหญ่ตน้ หนึ่งใกล้บา้ น
ของนาง โดยได้ต้ งั ปณิ ธานความปรารถนาไว้ 2 ประการ คือ 1.ขอให้ขา้ พเจ้าได้สามีที่มีบุญ มีทรัพย์สมบัติ และมีชาติ
สกุลเสมอกัน 2.ขอให้ขา้ พเจ้ามีบุตรคนแรกเป็ นชาย เมื่อความปรารถนาสาเร็ จสมบูรณ์ นางได้ทาพลีกรรมบวงสรวง
สังเวยเทพยดาด้วยข้าวมธุ ปายาส ในวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๖ ชมวิว ริมสองฝั่ง แม่ นา้ เนรัญชรา แม่น้ าสาคัญในพุทธ
ประวัติ ชาวบ้านแถบนั้นเรี ยกว่า “ลิลาจัน” มาจากคาสันสกฤตว่า “ไนยรัญจนะ” แปลว่า แม่น้ าที่มีสีใสสะอาด แม่น้ า
ทั้งสายกว้างราว ๑ กิโลเมตร ในสมัยพุทธกาล แม่น้ าเนรัญชราไหลผ่านแคว้นมคธ ณ ตาบลอุรุเวลาเสนานิคม ซึ่ งตั้งอยู่
บนลุ่มแม่น้ าเนรัญชรา อันเป็ นภูมิสถานที่สงบน่ารื่ นรมย์ พระมหาบุรุษทรงเลือกที่แห่งนี้เป็ นที่บาเพ็ญเพียร ทรง
ประทับอยู่ ณ ที่น้ ี นานถึง ๖ ปี พระมหาบุรุษทรงบาเพ็ญทุกรกิริยาและเปลี่ยนมาทรงดาเนินในมัชฌิมาปฏิปทา จนได้
ตรัสรู ้อนุ ตรสัมมาสัมโพธิ ญาณภายใต้ตน้ พระศรี มหาโพธิ ณ ริ มฝั่งแม่น้ าเนรัญชราแห่งนี้ แล้วเดินทางสู่ สนามบินคยา
รับประทานอาหารกลางวัน(14)
13.00 น.
โดยสายการบิน Indigo เที่ยวบิน 6E7179 เหินฟ้ าสู่ สนามบินโกลกัลต้ า
14.30 น.
เดินทางถึง สนามบิน Netaji Subhash Chandra Bose โกลกัลต้า นาท่านเปลี่ยนเครื่ องเดินทางกลับ สนามบิน
สุ วรรณภูมิ
รับประทานอาหารค่า(15)set box ภายในสนามบินโกลกัลต้ า
21.10 น.
โดยสายการบิน Indigo เทีย่ วบิน 6E77 เหินฟ้ าสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ
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01.15 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...........

หมายเหตุ :
1.
เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบตั ิจริ งอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขอให้ท่านรับทราบคาแนะนาการเปลี่ยนแปลงการนัด หมายเวลา
ในการทากิจกรรมอีกครั้งจากหัวหน้าทัวร์
2.
บริ ษทั อาจทาการเปลี่ยนแปลงรายการ ได้ตามความจาเป็ นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั
สภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พกั ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณ์
ทางการเมืองภายใน อันเป็ นสาเหตุให้ตอ้ งเลื่อนการเดินทางหรื อไม่สามารถจัดพาคณะท่องเที่ยว ได้ตามรายการ

วันเดินทาง
11 -17 ส.ค. 2565 (7D 4N)

ราคาผู้ใหญ่
20,999 บาท

พักเดีย่ ว
5,999 บาท

หมายเหตุ
ไม่ มรี าคาเด็ก

สารองทีน่ ั่ง
* ชาระเงินมัดจา ท่ านละ 10,000 บาท หลังจากจองภายใน 2 วัน พร้ อมภาพถ่ ายหน้ าพาสสปอร์ ต
**ส่วนที่เหลือชาระทั้งหมดก่อนเดินทาง 20 วัน
*** ในกรณีทที่ ่ านโอนเงินจากต่ างจังหวัด อัตราดังกล่ าวเป็ นอัตราสุ ทธิ ไม่ รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าบริการของธนาคาร ค่ ะ***
อัตราค่ าบริการรวม

ตัว๋ โดยสารเครื่ องบินชั้นประหยัดเส้นทาง โดยสายการบินอินดิโก้ (น้ าหนักโหลด 20 กก.1ชิ้น , น้ าหนักถือขึ้นเครื่ อง 7 กก.1ชิ้น)

ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันสายการบินและภาษีน้ ามันของสายการบิน

ค่าโรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (2-3 ท่านต่อหนึ่งห้อง)

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ

ค่ารถรับส่งและระหว่างการนาเที่ยวตามรายการระบุ

ค่า หัวหน้าทัวร์ ไกด์ทอ้ งถิ่น พระวิทยากร



ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน (วงเงินรักษาพยาบาลเงินไม่เกิน 500,000 บาท) แต่ท้ งั นี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจากัดที่มี
การตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ

อัตราค่ าบริการไม่ รวม

ค่าจัดทาหนังสื อเดินทาง (PASSPORT) และค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ

ค่าธรรมเนียมน้ ามันของสายการบิน (ถ้ามี)

ค่าทาเอกสารผูถ้ ือต่างด้าว / ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสื อเดินทางไทย

ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณี ออกใบกากับภาษี)

ค่าธรรมเนียมการชาระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA 3% AMEX 4%

ค่าน้ าหนักเกินพิกดั ตามสายการบินกาหนด

ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น+ผู้ช่วย พนักงานขับรถ+ผู้ช่วย เจ้ าหน้ าทีป่ ระจาสถานทีต่ ่ างๆ , ท่ านละ 2,200 บาท ,
หัวหน้ าทัวร์ ไทยแล้ วแต่ ความพอใจของลูกค้ า

ค่า Evisaอินเดีย(multiple เข้าออกได้หลายครั้ง/1ปี ) และVisaเนปาล สาหรับหนังสื อเดินทางไทย เล่มละ 3,300 บาท
(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูก่ บั สถานทูต)
*หมายเหตุ : พาสภิกษุ หรื อ พาสต่างชาติ (โปรดสอบถาม)
เงื่อนไขการให้ บริการ (ทีท่ ่ านควรทราบก่ อนสารองทีน่ งั่ )
* กรณียกเลิกก่ อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป **เฉพาะช่ วงทีไ่ ม่ ใช่ เทศกาลหรื อวันหยุดยาว** คืนเงินทั้งหมด
* กรณียกเลิกก่ อนการเดินทาง 30 วัน **เฉพาะช่ วงเทศกาลหรื อวันหยุดยาว** เก็บค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทั้งหมด
* กรณียกเลิกก่ อนการเดินทาง 20 วัน เก็บค่ าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
* กรณียกเลิกก่ อนการเดินทาง 7 วัน เก็บค่ าใช้ จ่าย 100% ของราคาทัวร์
**(ยกเว้ น กรุ๊ปทีม่ กี ารการันตีค่ามัดจากับสายการบิน หรื อ ได้ มกี ารออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หรื อ กรุ๊ปทีม่ กี ารการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดย
การผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้ )**
เงื่อนไขการให้ บริการต่ างๆ

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ เหตุการณ์ทาง
การเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางบริ ษทั ฯ หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น
การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสู ญหาย ความล่าช้า หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะคานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวก
ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ

บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อสิ่ งของห้ามนาเข้า
ประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมือง
พิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทั้งหมด หรื อ บางส่วน

รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯอีกครั้งหนึ่งหลังจากได้สารองที่นงั่ บนเครื่ องและโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม




บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าวที่
พานักอยูใ่ นประเทศไทย
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 16 ท่าน (หรื อตามที่ตกลงไว้กบั บริ ษทั ฯ)



การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้เพราะการชาระค่าทัวร์ เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย


ตัว๋ เครื่ องบินเมื่อออกตัว๋ แล้วไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบิน
กรุณาอ่ านหมายเหตุให้ ละเอียดทั้ง 7 ข้ อ
1. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย ไม่วา่ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ที่ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้เพราะการชาระค่าทัวร์เป็ นไปใน
ลักษณะเหมาจ่าย
6.ตัว๋ เครื่ องบินเมื่อออกตัว๋ แล้วไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบินกาหนด
7. กรณีทคี่ ณะไม่ ครบจานวน 15 ท่ าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ
ล่ วงหน้ า 14 วันก่ อนการเดินทาง

ในกรณีที่ลูกค้าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ จะไม่ ขอรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ กั
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางที่มีความชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะและ
สถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ
ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,ตลอดจนการถูกปฏิเสธออก
วีซ่าจากกงสุล และ / หรื อ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอานาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่
จาต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิ ทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยวทั้งใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ ที่รับประกันใน
กรณี ที่ผรู ้ ่ วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรื อ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรื อ เข้า

ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มี
การปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็ น หรื อเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนีก้ ารขอสงวน
สิทธิดงั กล่ าว บริษัท จะยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของท่ านผู้มเี กียรติ ซึ่งร่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ
REMARK
-ในกรณีทที่ ่ านจะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสีนา้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ทจี่ ะไม่ รับผิดชอบ หากท่ านถูก
ปฏิเสธการเข้ าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่ องเทีย่ วใช้ หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
-สถานทูตเก็บค่ าธรรมเนียมวีซ่าและไม่ คืนในทุกกรณี
มาตราการ์ ณ โควิท19 ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์รับแต่ ท่านทีเ่ ข้ าเกณฑ์ ดังต่ อไปนี้
1.
ผู้เดินทางต้ องได้ รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ชนิดซิโนแวค (Sinovac),ซิโนฟาร์ ม (Sinopharm),สปุตนิก วี (Sputnik V) ครบ 2
เข็ม หรื อซิโนแวค (Sinovac) เข็ม 2 แอสตราเซนิกา (AstraZeneca) เข็ม 2 หรื อได้รับวัคซีนชนิดแอสตราเซนิกา (AstraZeneca),ไฟ
เซอร์ (Pfizer),โมเดอร์ นา (Moderna),จอห์ นสันแอนด์ จอห์ นสัน (Johnson and Johnson) จานวน 2 เข็ม มาแล้ วเป็ นระยะเวลาอย่ าง
น้ อย 14 วัน และไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
หมายเหตุ เงื่อนไขเป็ นไปตามกฎของแต่ละประเทศ ซึ่งมีการเปลีย่ นแปลงได้ตลอด

