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  ตามรอยศรทัธาพระพทุธเจา้ ประสตูิ ตรสัรู ้ปฐมเทศนา และปรนิิพพาน  
เยือนเมือง พทุธคยา เวสาลี กสุินารา ลมุพินี พาราณสี | ลอ่งเรอืแมน่ า้คงคา  

 
   

 

 

 

  

 

 

นมัสเต อินเดยี ไหว้พระ เสริมบุญ 
4 สังเวชนียสถาน 6วัน 5คนื 

 
 
 
 
 

เดินทาง ตุลาคม 2562 – มกราคม 2563  
 

 

 

 

ราคาเร่ิมต้นเพียง 14,990.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) - พทุธคยา - สถปูพทุธคยา - ตน้ศรีมหาโพธิ ์
วนัท่ี 2   พทุธคยา – เวสาลี - วดัป่ามหาวนั  - กสุนิารา 
วนัท่ี 3   กสุนิารา – มหาปรนิิพพานสถปู - มกฎุพนัธเจดีย ์-  ลมุพนีิ (เนปาล) 
วนัท่ี 4.  สวนลมุพนีิวนั - เสาหินพระเจา้อโศกมหาราช - วหิารมายาเทวี - พาราณสี 
วนัท่ี 5.   ลอ่งเรือแมน่ า้คงคา - สารนารถ - สถปูเจาคนัธี - ธรรมเมขสถปู - พพิธิภณัฑแ์ห่งเมืองสารนาถ – พทุธคยา 
วนัท่ี 6.  พทุธคยา - กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - พุทธคยา - สถูปพุทธคยา - ต้นศรีมหา
โพธิ ์

06.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบนิดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 3 เคานเ์ตอร ์2 ประต ู1-2 เคานเ์ตอร ์ สาย
การบนิแอรเ์อเชีย (Air Asia) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 

08.20 น. ออกเดนิทางสู ่ เมืองคยา โดยสายการบนิแอรเ์อเชีย เท่ียวบนิท่ี FD122 (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 03.20 ชม.) (มีบรกิาร
อาหารบนเครื่อง) 

10.10 น. ถึงสนามบนิคยา เมืองคยา ประเทศอินเดีย (เวลาทอ้งถิ่น ชา้กวา่ประเทศไทย 01.30 ชั่วโมง) และผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้
เมืองและศลุกากร คณะออกเดนิทางเขา้สูเ่มืองพทุธคยาใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 45 นาที 

 เมืองพุทธคยา สถานท่ีเช่ือกนัวา่เป็นท่ีตรสัรู ้ของพระพทุธเจา้ซึ่งคน้พบโดยนกัโบราณคดีชาวองักฤษ ช่ือ เซอร ์อเลกซานเดอร ์
คนันิงแฮม เม่ือรอ้ยกวา่ปีก่อนแลว้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
 น าท่านนมสัการ สถูปพุทธคยา ทรงศขิระท่ีไดร้บัการบรูณะใหมภ่ายในประดษิฐานพระพทุธรูป “พระพทุธเมตตา” ปางมาร

วชิยั แลว้น านมสัการตน้ศรีมหาโพธิท่ี์ไดน้  าพนัธุม์าปลกูตรงท่ีเช่ือกนัวา่เป็นจดุท่ีพระพทุธเจา้ประทบันั่งบ  าเพ็ญเพียรจนตรสัรู ้
สมโพธิญาณ แลว้น าชม สตัตมหาสถาน สถานท่ีพระพทุธเจา้เสวยวมิตุิสขุหลงัจากตรสัรูแ้ลว้เจ็ดแห่ง แห่งละสปัดาหร์อบๆ
พทุธคยาเพ่ือทบทวนความรูก้่อนท่ีจะเสดจ็ออกสั่งสอนผูค้น อนัประกอบไปดว้ย 
1.เสดจ็ประทบับนพระแท่นวชัรอาสน ์ใตต้น้ศรีมหาโพธิ์พรอ้มเสวยวิมตุติสขุตลอด ๗ วนั ในสปัดาหท่ี์ ๑ 
2.เสดจ็ประทบั ณ อนิมสิเจดีย ์ทรงยืนจอ้งพระเนตรดตูน้ศรีมหาโพธิ ์โดยมไิดก้ระพรบิพระเนตรตลอด ๗ วนั ในสปัดาหท่ี์ ๒ 
3.เสดจ็ประทบั ณ รตันจงกรมเจดีย ์ทรงนิมติจงกรมขึน้ แลว้เสดจ็จงกรมเป็นเวลา ๗ วนั ในสปัดาหท่ี์ ๓ 
4.เสดจ็ประทบั ณ รตันฆรเจดีย ์ โดยเสดจ็ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของตน้ศรีมหาโพธิ ์ และประทบันั่งขดัสมาธิในเรือน
แกว้ซึ่งเทวดานิรมติถวาย ทรงพจิารณาพระอภิธรรม๗ วนั ในสปัดาหท่ี์ ๔ 
5.เสดจ็ไปประทบันั่งขดัสมาธิใตต้น้ไทร อชปาลนิโครธ ซึ่งเป็นท่ีพกัของคนเลีย้งแกะ ในสปัดาหท่ี์๕ 
6.เสดจ็ไปประทบันั่งขดัสมาธิใตต้น้จิก มจุลนิทร ์ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องตน้ศรีมหาโพธิ ์ในสปัดาหท่ี์ ๖ 
7.เสดจ็ไปประทบัใตต้น้เกด ราชายตนะ ประทบันั่งเสวยวมิตุสิขุตลอด ๗วนั  
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น าท่านชม พระมหาโพธ์ิเจดยี ์ อนสุรณส์ถานแห่งการตรสัรูข้องพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ภายในประดษิฐานพระพทุธเมตตา
พระพทุธรูปท่ีรอดจากการถกูท าลายจากพระเจา้ศศางกา พระพทุธ รูปองคนี์เ้ป็นพระพทุธรูปปางมารวชิยัแบบศลิปะปาละ 
เป็นท่ีเคารพศรทัธาของชาวพทุธทั่วโลก จากนัน้น าท่านชมศลิปะอินเดียสมยัพระเจา้อโศกอายกุว่า ๒,๒๐๐ ปี ชมเสาพระเจา้
อโศกท่ีทรงใหส้รา้งเพ่ือประกาศศาสนาและถวายเป็นพทุธบชูาแก่สงัเวชนียสถาน ชมประตโูทรณะท่ีสลกั เร่ืองราวเก่ียวกบั
พทุธประวตั ิแลว้ชมสถปูและภาพสลกัอดีตพระพทุธเจา้ศลิปะสมยัปาละอายรุาว ๑,๒๐๐ ปี “สมยัปาละเป็นช่วงท่ีพทุธศาสนา
รุง่เรืองแผข่ยายอยู่ในอินเดียภาคเหนือโดยมีศนูยก์ลางอยู่ท่ีมหาวทิยาลยันาลนัทา รฐัพหิารตามหลกัฐานการบนัทึกจดหมาย
เหตกุารณเ์ดนิทางมาสืบทอดพทุธศาสนาของหลวงจีนเหีย้นจงั (พระถงัซมัจั๋ง) และหลวงจีนอีจ้ิง จากประเทศจีน” ไดเ้วลา
สมควรน าท่านเดนิทางกลบัสูท่ี่พกั  

ค ่า รับประทานอาหารค า่  
ทีพั่ก โรงแรม Bodhgaya Gautam  Hotel  หรือเทียบเท่า,เมืองคยา 

วันที2่ พุทธคยา – เวสาลี - วัดป่ามหาวัน  - กุสินารา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก  

 เดนิทางสู ่เมืองเวสาลี (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 6 ชั่วโมง) 
 น าท่านชมเมืองหลวงของอาณาจกัรวชัชี หนึ่งในสบิหกแคว้นของชมพทูวีปในสมยัโบราณ เมืองนีมี้ช่ือหลายช่ือคือ ไพสาลี ไว

สาลี และเมืองนีเ้ป็นศนูยก์ลางการเผยแพร่พทุธศาสนาท่ีส  าคญัแห่งหนึ่ง  รวมทั้งเป็นท่ีก าเนิดของพระมหาวีระศาสดาของ
ศาสนาเชนและท่ีเป็นตน้ก าเนิดของการท าน า้มนตใ์นพทุธศาสนา เน่ืองจากไดเ้กิดทุพิกขภัยรา้ยแรงทั่วเมืองเวสาลีมีคนตาย
มากมาย กษัตรยิล์จิฉวีจึงไดน้ิมนตใ์หพ้ระพทุธเจา้ไดม้าโปรดชาวเมือง พระพทุธเจา้จึงน าเหลา่ภิกษุ ๕๐๐ รูป เดินทางไปโปรด
ท่ีเมืองไวสาลี พรอ้มทัง้ไดมี้การประพรมน า้มนตท์ั่วทัง้เมือง น าท่านเท่ียวชม วัดป่ามหาวัน ชมเสาอโศกท่ีสมบูรณ์ท่ีสดุและ
งดงามท่ีสุดของอินเดีย เมืองเวสาลีมีความส าคัญมาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาล โดยเป็นเมืองหลวงแห่งแควน้ท่ีมีความ
เจริญรุ่งเรืองมากแควน้หนึ่งในบรรดา ๑๖ แควน้ของชมพูทวีป มีการปกครองดว้ยระบบสามัคคีธรรมหรือคณาธิปไตย ท่ี
สามารถเรียกไดว้า่เป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยระบบหนึ่ง คือไมมี่พระมหากษัตรยิเ์ป็นประมขุทรงอ านาจสิทธิ์ขาด มีแต่
ผูเ้ป็นประมขุแห่งรฐัซึ่งบรหิารงานโดยความเห็นชอบจากรฐัสภา ซึ่งจะประกอบไปดว้ยเหล่าสมาชิกจากเจา้วงศต์่าง ๆ ซึ่งรวม
เป็นคณะผูค้รองแควน้ ในคมัภีรพ์ระพทุธศาสนากล่าวว่าเจา้วงศต์่างๆ มีถึง ๘วงศ ์และในจ านวนนีว้งศเ์จา้ลิจฉวีแห่งเวสาลี
และวงศเ์จา้วเิทหะแห่งเมืองมถิิลาเป็นวงศท่ี์มีอิทธิพลท่ีสดุ ในสมยัพทุธกาลพระพทุธเจา้เคยเสด็จมาท่ีเวสาลีหลายครั้ง แต่ละ
ครัง้จะทรงประทบัท่ีกูฏาคารศาลาป่ามหาวนัเป็นส่วนใหญ่ พระสตูรหลายพระสตูรเกิดขึน้ท่ีเมืองแห่งนี ้ และท่ีกูฏาคารศาลา
น่ีเองท่ีเป็นท่ีๆ พระพุทธองคท์รงอนุญาตให้พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี  พระน้านางของพระพุทธองค์ พรอ้มกับบริวาร 
สามารถอุปสมบทเป็นภิกษุณีไดเ้ป็นครั้งแรกในโลก และในการเสด็จครัง้สุดท้ายของพระพุทธองค์ พระองคไ์ดท้รงรบัสวน
มะมว่งของนางอัมพปาลี นางคณิกาประจ าเมืองเวสาลี ซึ่งนางไดอุ้ทิศถวายเป็นอารามในพระพทุธศาสนา พระพทุธองคไ์ด้
ทรงจ าพรรษาสดุทา้ยท่ีเวฬวุคาม และไดท้รงปลงอายุสงัขารท่ีปาวาลเจดีย์ และเม่ือหลงัพทุธปรินิพพานแลว้ได้ ๑๐๐ ปี ไดมี้
การท าสงัคายนาครัง้ท่ี ๒ ณ วาลกิาราม ซึ่งทัง้หมดลว้นอยู่ในเมืองเวสาลี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองกุสินารา (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 4-5 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นสถานท่ีปรนิิพพานของพระพทุธเจา้   

ค ่า รับประทานอาหารค า่  
ทีพั่ก โรงแรม Om Residency  Hotel หรือเทียบเท่า,เมืองกสุินารา 
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วันที ่3 กุสินารา – มหาปรินิพพานสถูป - มกุฎพันธเจดยี ์-  ลุมพนีิ (เนปาล) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก  

 

น าท่านชมสงัเวชนีย เมืองกุสินารา ในสมยัพทุธกาลเป็นเมืองเอกหนึ่งในสองของแควน้มลัละ อยู่ตรงขา้มฝ่ังแม่น า้คู่กับเมือง
ปาวา เป็นท่ีตัง้ของสาลวโนทยานหรือป่าไมส้าละ ท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จดับขนัธปรินิพพานและเป็นสถานท่ีถวายพระเพลิง
พระพทุธเจา้ “สาลวโนทาย” สถานท่ีเสดจ็ดบัขนัธปรินิพพาน มีช่ือเรียกในทอ้งถิ่นว่า มาถากุนวะระกาโกฏ (Matha-Kunwar-
Ka-Kot) ซึ่งแปลวา่ ต  าบลเจา้ชายสิน้ชีพ ปรากฏตามคมัภีรว์่า เมืองนีเ้คยเป็นท่ีปรินิพพานของพระพทุธเจา้พระนามว่าผสุสะ 
เป็นท่ีเกิดบ าเพญ็บารมีของพระโพธิสตัวห์ลายครัง้ เคยเป็นราชธานีนามว่ากุสาวดีของพระเจา้มหาสทุัสสนจักรพรรดิ น าท่าน
นมสัการอนสุรณส์ถานท่ีส  าคญัคือ มหาปรินิพพานสถูป ซึ่งพระเจา้อโศกมหาราชสรา้งไวแ้ละบรรจพุระบรมสารีริกธาตุ วิหาร
ปรนิิพพานซึ่งเป็นท่ีประดษิฐานพระพทุธรูปปางปรนิิพพานอยู่ภายในและมีซากศาสนสถานโบราณโดยรอบมากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่านนมัสการสถานท่ีถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าท่ีมกุฎพันธเจดีย ์แลว้น านั่งสมาธิท่ีวิหารพระรูปพระพุทธ
ไสยาสน ์มีจารกึก าหนดอายเุก่าแก่กวา่ ๑,๔๐๐ปี แสดงตอนเสดจ็ปรนิิพพาน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองลุมพนีิ (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 4-5 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นสถานท่ีประสตูขิองพระพทุธเจา้ 

*** โปรดเตรียมหนังสือเดนิทางตดิตัวไว้ 
เพือ่ประทับตราออกจากประเทศอินเดยีเข้าสู่ประเทศเนปาล *** 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า 
ทีพั่ก โรงแรม Nansc Hotel หรือเทียบเท่า,เมืองลมุพนีิ 

วันที ่4 
สวนลุมพนีิวัน - เสาหนิพระเจ้าอโศกมหาราช - วิหารมายาเทวี - พาราณ
สี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก   
 น าท่านชม สงัเวชนียสถาน  สวนลุมพินีวัน เป็นสถานท่ีพระนางสิริมหามายาประสตูิเจา้ชายสิทธัตถะกุมาร เม่ือวนัศกุร ์วนั

เพ็ญเดือน ๖ ปีจอ ก่อนพุทธศกัราช ๘๐ปี ซึง้ภายในบริเวณมีวิหารมหามายา สระโบกขรณี และเสาพระเจา้อโศกท่ีมีขนาด
ความสงู ๒๒ ฟตุ ๔ นิว้และมีขอ้ความจารกึเป็นหลกัฐานวา่ “ณ ท่ีน่ีคือ สถานท่ีประสตูขิองเจา้ชายสิทธัตถะ และพระเจา้อโศก
เสด็จมาบูชาในปีท่ี ๒๐ แห่งรัชกาลของพระองค์” (ประมาณพุทธศตวรรษท่ี ๓ ) ปัจจุบนัลมุพินีวนัไดร้ับการบูรณะและมี
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ถาวรวตัถุส  าคญัท่ีชาวพทุธนิยมไปสกัการะ คือ “เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช” ท่ีระบุว่าสถานท่ีนีเ้ป็นสถานท่ีประสตูิของ
เจา้ชายสทิธตัถะ นอกจากนีย้งัมี “วหิารมายาเทว”ี ภายในประดิษฐานภาพหินแกะสลกัพระรูปพระนางสิริมหามายาประสตูิ
พระราชโอรส โดยเป็นวหิารเก่ามีอายรุว่มสมยักบัเสาหินพระเจา้อโศก ปัจจบุนัทางการเนปาลไดส้รา้งวิหารใหม่ทับวิหารมายา
เทวีหลงัเก่า และไดข้ดุคน้พบศลิาจารกึรูปคลา้ยรอยเทา้ สนันิษฐานว่าเป็นจารึกรอยเทา้กา้วท่ีเจ็ดของเจา้ชายสิทธัตถะท่ีทรง
ด าเนินไดเ้จ็ดกา้วในวนัประสตู ิปัจจบุนัลมุพนีิวนัอยู่ในเขตประเทศเนปาล ติดชายแดนประเทศอินเดียทางเหนือเมืองโคราฆปุ
ระ ห่างจากเมืองตเิลาราโกต (หรือ นครกบลิพสัดุ)์ ทางทิศตะวนัออก ๑๑ กิโลเมตร และห่างจากสิทธารถนคร (หรือนครเทวท
หะ) ทางทิศตะวนัตก๑๑กิโลเมตร ซึ่งถกูตอ้งตามต าราพระพทุธศาสนาท่ีกล่าวว่าลมุพินีวนัสถานท่ีประสตูิตัง้อยู่ระหว่างเมือง
กบิลพสัดุแ์ละเมืองเทวทหะ ปัจจุบนัลมุพินีวันมีเนือ้ท่ีประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ ทางการเรียกสถานท่ีนีว้่า รุมมินเด มีสภาพเป็น
ชนบท มีผูอ้าศยัอยู่ไม่มากมีสิ่งปลูกสรา้งเป็นพทุธสถานเพียงเล็กนอ้ย แต่มีวัดพทุธอยู่ในบริเวณนีห้ลายวัด รวมทั้งวดัไทย
ลมุพนีิ ลมุพนีิวนัไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกประเภทมรดกทางวฒันธรรมตัง้แตปี่ พ.ศ.๒๕๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง  
 น าเดนิทางสู ่เมืองพาราณสี  (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 6-7 ชั่วโมง) สถานท่ีแสดงปฐมเทศนา  ดนิแดนแห่งการแสวงบุญ

ช าระบาป มรดกโลกท่ีมีชีวิตส่ีพันปีของอินเดียและเป็นเมืองหลวงแคว้นกาสี  มีแม่น ้าคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ไหลผ่าน มี
ประวตัศิาสตรย์าวนานกวา่ 4,000 ปี จดัเป็นเมืองสทุธาวาสท่ีสถิตแห่งศวิเทพและถือวา่เป็นเมืองอมตะของอินเดีย เป็นท่ีแสวง
บญุทัง้ของชาวฮินดแูละชาวพทุธทั่วโลก          

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

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

05.00 น. อรุณสวสัดิย์ามเชา้กบัเชา้วนัใหมท่ี่สดใส น าท่านล่องเรือแม่น ้าคงคา สมัผสักบัความหลากหลายของผูค้นและท่ีแม่น า้คงคา
ท่ีชาวฮินดเูช่ือวา่เป็นสถานท่ีศกัดิส์ทิธิ ์เน่ืองจากเป็นจดุท่ีตุม้ห ูของพระศวิะตกอยู่ใตแ้มน่ า้แห่งนี ้ในทางพทุธศาสนาเองเช่ือกัน
วา่เป็นสถานท่ีไดน้ าพระอฐิัของพระพทุธเจา้มาลอยองัคารท่ีแมน่ า้แห่งนีด้ว้ย น าท่านถวายกระทงเป็นพทุธบูชา ณ ท่ีน่ีเองท่าน
จะไดส้มัผสัวถีิชีวติของชาวฮินดซูึ่งจะมาอาบน า้ ดื่มน า้รวมทัง้ท่าน า้ท่ีน่ีจะมีพธีิเผาศพในช่วงเชา้ตรูก่่อนพระอาทิตยข์ึน้ จากนัน้
น าท่านเดนิทางกลบัโรงแรม 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก   
 น าท่านชมสงัเวชนียสถาน เมืองสารนารถ สถานท่ีแสดงปฐมเทศนา นมสัการสถูปเจาคันธี สถานท่ีพระพทุธเจา้พบปัจจัคคี

อีกครัง้หลงัจากตรสัรูแ้ลว้ น านมสัการธรรมเมขสถูป ท่ีเช่ือกนัวา่เป็นสถานท่ีพระพทุธเจา้ทรงแสดงปฐมเทศนาหัวขอ้ธรรมจัก
กปัปวตัตนสตูรท าใหพ้ระโกณฑญัญะบรรลโุสดาบนัพระพทุธศาสนาจึงมีพระรตันตรยัครบ ๓ ประการ แลว้น าชมวิหารมลูคนัธ
กฏุิหลงัใหมภ่ายในประดษิฐานพระพทุธรูปปางปฐมเทศนาเลียนแบบคปุตะและจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องพทุธประวตัิฝีมือช่าง
ชาวญ่ีปุ่ น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แลว้น าท่านชมพพิธิภัณฑแ์ห่งเมืองสารนาถ  ชมหวัเสาพระเจา้อโศก ท าเป็นรูปสิงหบ์างท่านอธิบายว่าเป็นสญัลกัษณ์ของ
ศากยสงิหพ์ระราชวงศข์องพระพทุธเจา้ เสามีฐานบวัคว ่า มีบลัลงักส่ี์เหล่ียมรอบสลกัเป็นรูปธรรมจักรและรูปชา้ง มา้ สิงหแ์ละ
โค แลว้น าชมโบราณวัตถุท่ีขุดคน้พบในบริเวณเมืองสารนาถและเมืองใกลเ้คียง  อาทิเช่น พระพุทธรูปศิลปะแบบคันธาระ 
แบบมถุรา แบบคปุตะ และ แบบปาละ ฯลฯ แลว้น าชมโบราณวัตถุชิน้เอกของพิพิธภัณฑ์ พระพทุธรูปแบบคปุตะปางปฐม
เทศนา ท่ีคน้พบบรเิวณใกล้ๆ กบั มลูคนัธกฎีุ สถานท่ีจ าพรรษาของพระพทุธเจา้ “อนึ่งศิลปะคปุตะไดร้บัการยกย่องว่ามีความ
งดงามและสมบูรณ์แบบท่ีสดุในศิลปะอินเดียทัง้มวลและเมืองสารนาถยังเป็นศนูยก์ลางของโรงเรียนสกุลช่างคปุตะ  ท่ีอายุ
เก่าแก่ถึง ๑,๔๐๐ ปีมาแลว้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง  
 น าท่านเดนิทางกลบัไปยงั เมืองพุทธคยา (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 5-6 ชั่วโมง) 

ทีพั่ก โรงแรม Bodhgaya Gautam  Hotel  หรือเทียบเท่า,เมืองคยา 

วันที ่6 พุทธคยา - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก   

 ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิพทุธคยา 
10.40 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิแอรเ์อเชีย (Air Asia) เท่ียวบนิท่ี FD123  (ใชเ้วลาเดินทาง

โดยประมาณ 02.40 ชม.) (มีบรกิารอาหารบนเครื่อง) 
14.50 น. ถึงสนามบนิดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยความสวสัดภิาพ 
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อัตราค่าบริการ : นมสัเต อนิเดีย ไหวพ้ระ เสรมิบญุ 4 สงัเวชนียสถาน 6วนั 5คืน โดยสายการบนิแอรเ์อเชีย                                        

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วนัท่ี : 27 ต.ค-01 พ.ย.  62 21,999 21,999 20,999 5,900 10,999 
วนัท่ี : 10-15 พ.ย. 62 21,999 21,999 20,999 5,900 10,999 
วนัท่ี : 24-29 พ.ย. 62 19,999 19,999 18,999 5,900 8,999 
วนัท่ี : 01-06 ธ.ค. 62 21,999 21,999 20,999 5,900 10,999 
วนัท่ี : 08-13 ธ.ค. 62 22,999 22,999 21,999 5,900 11,999 
วนัท่ี : 05-10 ม.ค. 63 19,999 19,999 18,999 5,900 8,999 
วนัท่ี : 12-17 ม.ค. 63 19,999 19,999 18,999 5,900 8,999 
วนัท่ี : 19-24 ม.ค 63 19,999 19,999 18,999 5,900 8,999 
วนัท่ี : 26-31 ม.ค. 63 20,999 20,999 19,999 5,900 9,999 
ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ) ตดิต่อสอบถาม ราคานี้รวมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ (ไม่รวมวซ่ีาอินเดยี) 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าอินเดยี ทา่นละ 1,800 บาท 
และค่าวีซา่เนปาล ทา่นละ 1,000 บาท 

ราคานีไ้ม่รวมค่าทิปมัคคุเทศกท์้องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,800 บาท/ท่าน/ทริป 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 

 

 เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว  
 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบรษิัทไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

  8 นมสัเต อินเดีย ไหวพ้ระ เสรมิบุญ 4 สงัเวชนียสถาน 6วนั 5คืน โดยสายการบินแอรเ์อเชีย                                       [GQ2GAY-FD001] 

 

4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ
คา่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ท่ีบรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่อินเดียแบบออนไลน ์5 วนัท าการ ทา่นละ 1,800 บาท 
3. คา่วีซา่เขา้ประเทศเนปาล 3 วนัท าการ ทา่นละ 1,000 บาท 
4. กระเป๋าเดินทางทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด  

30 กิโลกรมั/ทา่น 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
5. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
7. คา่อาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
8. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรอืคนตา่งดา้ว 
9. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,800 บาท /ทา่น/ทรปิ 
 

หมายเหตุ 
1. บรษิัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ร ับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไม่รบัผิดชอบคา่บรกิารท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรอืเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สทิธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบินบรษิัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้  าหรับ
คา่บรกิารนัน้ๆ 
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8. มัคคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ทีมี่ความประสงคต์้องการขอยื่นวีซ่าอินเดียแบบออนไลน ์
เอกสารในการย่ืนวีซ่าอินเดียส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอรต์ไทย 

1. หนงัสอืเดินทาง (Passport) หนงัสอืเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลอืส  าหรบัประทบัวีซา่อย่างนอ้ย 2 หนา้ 
อายุใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่ง
เอกสารบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 2x2 นิว้ พืน้หลงัสขีาวเท่านัน้ จ านวน 1 ใบ เป็นรูปท่ีถ่ายจากรา้น
ถ่ายรูปเทา่นัน้ รูป (หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื่องประดบั, ไม่ใสชุ่ดขา้ราชการหรอืเครื่องแบบใดๆ 
ไม่เป็นรูปสติก๊เกอรร์วมถึงหา้มใชรู้ปท่ีถ่ายเองและปริน้ทเ์อง) 

3. แบบฟอรม์ 
*** เอกสารการยื่นขอวีซา่อินเดียแบบออนไลน ์ 

สามารถรองรบัไฟลน์ามสกลุ JPG, PNG, PDF ขนาดไฟลไ์ม่เกิน 2MB 
!! สว่นไฟล ์WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไม่รองรบั กรุณาแปลงเป็น PDF ก่อนได ้ 

ขอ้ความหรอืเนือ้หาตอ้งครบถว้นและมีความชดัเจนเทา่นัน้ *** 
 

ส าหรับผู้ทีมี่ความประสงคต์้องการขอยื่นวีซ่าเนปาล 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าเนปาลส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอรต์ไทย 

1. หนงัสอืเดินทาง (Passport) หนงัสอืเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลอืส  าหรบัประทบัวีซา่อย่างนอ้ย 2 หนา้ 
อายุใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่ง
เอกสารบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 2x2 นิว้ พืน้หลงัสขีาวเท่านัน้ จ านวน 1 ใบ เป็นรูปท่ีถ่ายจากรา้น
ถ่ายรูปเทา่นัน้ รูป (หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื่องประดบั, ไม่ใสชุ่ดขา้ราชการหรอืเครื่องแบบใดๆ 
ไม่เป็นรูปสติก๊เกอรร์วมถึงหา้มใชรู้ปท่ีถ่ายเองและปริน้ทเ์อง) 

3. แบบฟอรม์ 
*** เอกสารในการยื่นวีซา่เนปาลตอ้งใชเ้อกสารเป็นตวัจรงิเทา่นัน้ *** 
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