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วนัแรก : กรุงเทพ / สนามบินคยา        

05.30น. พร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ช้ัน 3 ประตูที ่... โดยมีเจา้หนา้ท่ี
จากทางบริษทั คอยตอ้นรับใหบ้ริการ และอาํนวยความสะดวก  ในเร่ืองเอกสารต่าง ๆ และ
สัมภาระในการเดินทางใหก้บัทุกท่าน  

08.20 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองคยา  โดยสายการบิน Air Asia  เทีย่วบิน FD122 
                        (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง , นํ้าหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ืองสูงสุด ท่านละ 1 ใบ                     

ไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองไดอี้ก
ท่านละ 1ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม) 

10.10น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองคยา (เวลาที่
อนิเดยี ช้ากว่าเมอืงไทย 1 ช่ัวโมง 30 นาท)ี 
(ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร เน่ืองจาก
อาคารผูโ้ดยสารขาเขา้ของเมืองคยา การบริการของ
เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองยงัไม่พร้อมใหบ้ริการเตม็ท่ี 
อาจทาํใหท่้านผูเ้ดินทางไม่ไดรั้บความสะดวกและ
ล่าชา้)   

                   จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองพทุธคยา  
กลางวนั บริการอาหาร กลางวนั นาํชม แม่น า้เนรัญชรา  ชม 

สถานทีพ่ระพทุธองค์ทรงอธิษฐานลอยถาด หลงัจาก

วนัทีห่น่ึง FD122 ดอนเมือง (DMK) คยา (GAY) 08.20 10.10 

วนัทีแ่ปด FD123 คยา (GAY)  ดอนเมือง (DMK) 10.40 14.50 

อตัราค่าบริการเป็นเงนิ ไทยบาท (ผู้เดนิทางไม่ต ่ากว่า 16ท่านขึน้ไป ) 

วนัเดนิทาง  
ราคาผู้ใหญ่ 

พกัห้องคู่/ท่าน 
พกัห้องเดีย่ว 
จ่ายเพิม่ท่านละ 

 5-12 มีนาคม 2563 29,999 6,000 

19-26 มีนาคม 2563 29,999 6,000 



 

 

รับถวายขา้วมธุปายาสจากนางสุชาดา ชมซาก สุชาดาสถูป ท่ีสันนิษฐานว่าสร้างโดยพระเจา้อโศก
มหาราช บริเวณสถานท่ีซ่ึงเคยเป็นบา้นนางสุชาดา  

 นาํท่านสู่ พระมหาโพธิเจดย์ีพทุธคยา ตรงกบั 
                   ซ่ึงสร้างโดยพระเจา้หุวิชกะ ในพุทธศตวรรษท่ี 7 โดยมีรูปแบบผสมผสานเจดีย ์แบบพุทธ ตั้งอยู่

เหนือปรางคแ์บบฮินดู จนเกิดเอกลกัษณ์เฉพาะตวั นาํท่านนมสัการ ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ  สถานท่ี
ตรัสรู้ซ่ึงปัจจุบนัเป็นตน้ท่ี 4  

                   นมสัการ พระแท่นวชัรอาสน์  ซ่ึงพระเจา้อโศกมหาราชสร้างถวายไวต้รงสถานท่ี ท่ีเคยเกิดรัตน
บลัลงัก์เม่ือวนัตรัสรู้ นมสัการ  สัตตมหาสถาน ท่ีพระพุทธองคเ์สวยวิมุติสุข 7 สัปดาห์หลงัตรัสรู้ 
กราบพระพทุธเมตตา อนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีประดิษฐานภายในพระมหาโพธิเจดียม์าแต่โบราณ ชม
สถานท่ีสาํคญั โบราณวตัถุ ลอ้มรอบบริเวณอยูม่ากมายนาํท่านไหวพ้ระสวดมนตใ์ตต้น้พระศรี
มหาโพธ์ิสถานท่ีตรัสรู้ 

เยน็      บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัที ่ HOTEL Bodhgaya Regancy หรือเทียบเท่า 
 
วนัที่สอง  พุทธคยา / ราชคฤห์ / นาลนัทา : เขาคชิกฎู-มหาวทิยาลยันาลนัทา- หลวงพ่อพระองค์ด า 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  นาํท่านออกเดินทางสู่ ราชคฤห์ นครหลวงแห่งแควน้มคธ อนัเจริญรุ่งเรืองเม่ือสมยัพุทธกาล

 ปกครองโดยพระเจา้พิมพิสาร  
                    (ระยะการเดินทางประมาณ 60 กิโลเมตร ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง)  
ผา่นชม วดัไทยพุทธคยา ซ่ึงเป็นวดัไทยแห่งแรกใน
ต่างแดนพระอุโบสถจาํลองแบบจากวดัเบญจมบพิตร 
ประดิษฐานพระพุทธชินราชจาํลองภายในมีภาพ
จิตรกรรมฝาผนงัเร่ืองพระมหาชนกอนังดงาม 

  เดินทางถึง ราชคฤห์ ซ่ึงยงัปรากฏก าแ พงเชิงเทนิ
ล้อมรอบตามสันเขาทั้ง 5 ลกู เป็นปราการอนัเข้มแขง็คล้ายก าแพงเมืองจนี น าท่านขึน้ เขาคชิกฏู 
สถานทีซ่ึ่งพระพทุธองค์ทรงโปรดประทบัมากทีสุ่ดในเมืองนี ้ นมสัการพระมูลคนัธกฎุี พระพทุธ
องค์บนยอดเขา นมสัการกฏุพิระอานนท์ , ถ า้สุกรขาตา  ทีพ่ระสารีบุตรบรรลพุระอรหันต์ ชม
สถานทีพ่ระเทวทตักลิง้หินใส่พระพทุธองค์ ชมววิทวิทศัน์ของเมืองราชคฤห์อนัล้อมรอบด้วยภูเขา
ทั้ง 5 ลกู จากเบ้ืองสูงลงจากเขาคชิกฏูแล้ว  



 

 

(การข้ึนเขาคิชกูฏ ซ่ึงเป็นการเดินข้ึนท่ีสูง ลาดชนัพอประมาณ ระยะทางโดยรวมประมาณ 750 
เมตร ทุกท่านจะตอ้งเดินข้ึน รถยนตไ์ม่สามารถข้ีนไปถึงได ้ผูท่ี้แขง็แรงสามารถเดินข้ึนได ้ใชเ้วลา
ประมาณ 15-20 นาที สาํหรับท่านท่ีคิดว่าเดินไม่ไหว ก็สามารถข้ึนไดโ้ดยวิธีการนัง่เสล่ียง คนหาม
ข้ึน-ลงได ้แต่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน เพื่อติดต่อแขกใหเ้ตรียมคานหามไปรอท่ีเชิงเขา)  
*** การใช้บริการนั่งเสลี่ยงขึน้-ลง ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์ ***  

  
                   ระหว่างทาง นาํท่านผา่นชม  วดัชีวกอมัพวนั  ของพ่อหมอชีวกโกมารภจัน์ ซ่ึงเคยเป็นท่ีปฐม

พยาบาลพระพุทธเจา้ เม่ือถูกพระเทวทตัลอบทาํร้าย  และยงันบัเป็นโรงพยาบาลสงฆแ์ห่งแรกของ
โลกอีกดว้ย 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  นาํท่านชม วดัเวฬุวนาราม วดัแห่งแรกของโลก ท่ี

พระเจา้พิมพิสารสร้างถวายพระพุทธองค ์และ ณ 
ท่ีน้ีไดเ้กิดเหตุการณ์ ซ่ึงพระสงฆ ์1,250 รูป ลว้นเป็น
เอหิภิ กขุมาประชุมพร้อมกนั โดยมิไดน้ดั หมาย ท่ี
เรียกว่า “มาฆบูชา ” แลว้ชม ตโปธาร นํ้าแร่ร้อนซ่ึง
กล่าวกนัว่าเป็นนํ้าศกัด์ิสิทธ์ิท่ีไหลผา่นนครชั้น 
“โลหกุมภีร์ ” ชาวฮินดูเช่ือว่าเม่ืออาบแลว้ จะไดบุ้ญ
สามารถรักษาโรคร้ายได ้สร้างท่ีอาบนํ้าเป็นชั้นตาม
ความเช่ือเร่ืองวรรณะ 

  นาํท่านเดินทางสู่ นาลนัทา เมืองบา้นเกิดของพระสา
รีบุตร อคัรสา วกเบ้ืองขวาของพระพุทธเจา้ น าชม 
มหาวทิยาลยันาลนัทา  มหาวิทยาลยัสงฆ ์แห่งแรก
ของโลกท่ีเคยรุ่งเรือง และยิง่ใหญ่เม่ือพนัปีมาแลว้ 
โดยเป็นศูนยก์ลางพุทธศาสนาในสมยัโบราณมี
นกัศึกษามาจากนานาประเทศรวมทั้งพระถงัซงัจัง๋จากเมืองจีน  

                   น าท่านสักการะหลวงพ่อพระองค์ด า  พระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิแกะสลกัดว้ยหินแกรนิ ตสีดาํ เดิม
ประดิษฐานอยูใ่นมหาวิทยาลยันาลนัทา ต่อมาเม่ือมหาวิทยาลยัถูกเผาทาํลายแต่ องคพ์ระกลบัยงัคง
อยูอ่ยา่งเกือบจะสมบูรณ์และแวะซ้ือขนมขาชา ท่ีมีช่ือเสียงมาแต่คร้ังพุทธกาล  

                  จากนั้นเดินทางสู่ เมืองปัตนะ (Patna)  
                   (ระยะทาง 80กิโลเมตรใชเ้วลาประมาณ2 ชัว่โมง)           



 

 

                  ในอดีตมีช่ือเรียก เช่น ปัตนะ ปาฏลีบุตร มคธ ปัจจุบนัเป็นเมืองหลวงของแควน้พิหาร ในอดีตเมือง
น้ีเคยเป็นสถานท่ีทาํสังคายนาพระธรรมวินยัคร้ังท่ีสาม ณ อโศการาม และท่ีน่ียงัเป็นสถานท่ี          
ท่ีเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปทัว่อินเดียในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช 

เยน็  บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัที ่ HOTEL  PATLIPUTRA CONTINENTAL  หรือเทียบเท่า 
 
วนัทีส่าม  ปัตนะ / เวสาลี / กสิุนารา : ซากสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ /สถูปบบรรจุบรมสารีรกธาตุ  
                    กฎูาศาลาป่มหาวนั - วดัวาฬุการาม   

เชา้ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
                    จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองไวสาล ี
                    (ระยะทาง 62 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง)  
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เมืองไวสาล ี เมืองหลวงของแควน้วชัชี สมยั

พุทธกาลซ่ึงพระพุทธองคเ์สดจ็มาโปรดชาวเมืองให้
รอดพน้จากโรคห่า ท่ีมาของการสวดรัตนปริต 
นมสัการ  ซากสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  ซ่ึง
เหล่ากษตัริยว์ชัชีไดรั้บแบ่งมาหลงัถวายพระเพลิง
พุทธสรีระ 1 ใน 8 ส่วน  

 วงัโบราณท่ีหลงเหลืออยู ่นมสัการ 
                   วดักฏูาศาลาป่ามหาวนั ซ่ึงปรากฏสถูปทรงคว ํ่า  

เสาหินของพระเจา้อโศกมหาราชท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดท่ียงัปรากฏสิงโตหินบนยอดเสาและวดัน้ียงัเป็นท่ี
พระพุทธองคป์ระทานพุทธานุญาตบวช พระนางปชาบดีโคตรมีเป็นพระภิกษุณีรูปแรกของโลก 
นมสัการซาก วดัวาฬุการาม สถานท่ีประชุมสังคายนาพระไตรปิฎกคร้ังท่ี 2ในสมยัพระเจา้กาฬ
โศกแห่งเวสาลี เม่ือราว พ.ศ.100     

                   นาํท่านเขา้สู่เมืองเมืองกุสินารา  
                    (ระยะทาง 170 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ3-4 ช่ัวโมง)  
                    
                   นาํท่านนมสัการสถานท่ีปรินิพพาน ณ สาลวโน

ทยาน ซ่ึงมีตน้สาละปลูกเพื่อเป็นอนุสสติถึงพระ
พุทธองค ์นมสัการมหาปรินิพพานสถูปซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นเจดียท์รงบาตรคว ํ่าสูงใหญ่ มีฉตัร 3 
ชั้นตอนบนสุด เคยพงัลงมา เม่ือปี 2506 ปัจจุบนั



 

 

ไดบู้รณะแลว้ ดา้นหนา้เป็นมหาปรินิพพานวหิาร ภายในมี พระพุทธรูป ปางปรินิพพาน ฝีมือช่าง
ชาวมถุรา สร้างดว้ยหินทรายแดง อายกุว่า 1,900 ปี ท่ีงดงามยิง่ โดยรอบยงัปรากฏซาก
โบราณสถาน หมู่กุฎิสงฆส์ถูปเจดียต่์าง ๆ แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในสมยั
โบราณนบัเป็นพนัปี  

                   นมสัการมกฏุพนัธนเจดย์ี สถานท่ีถวายพระ
เพลิงพระสรีระของพระพุทธเจา้  ซ่ึงเหล่าบรรดา
มลัละกษตัริย ์ไดถ้วายสถานท่ีน้ีอนัเคยใชเ้ป็นท่ี
ประกอบพิธีสวมมงกุฎ รับตาํแหน่งกษตัริยแ์ห่ง
แควน้มลัละมาแต่โบราณ ซ่ึงปัจจุบนัเป็นซาก
เจดียท์รงกลมขนาดใหญ่สร้างในสมยัพระเจา้
อโศกมหาราช ตั้งอยูห่่างจากสาลวโนทยาน
ประมาณ 1 กิโลเมตร 

เยน็  บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัที ่ HOTEL  Adelphi Grand หรือเทียบเท่า 
 
วนัทีส่ี่    กสิุนารา (ประเทศอินเดีย) / ลุมพินี (ประเทศเนปาล)  

เชา้  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
              (โปรดเตรียมหนังสือเดนิทางไว้กบัตัวเพ่ือประทบัตราออกจากประเทศอนิเดยี เข้าประเทศเนปาล) 

              น าทา่นเดินทางสู ่เมืองลุมพินี  

                   (ระยะทาง 150กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 4-5 ชัว่โมง)  
                   เขา้ชายแดน อนิเดยี-เนปาล และประทบัตราหนงัสือเดินทาง เพื่อผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านออกเดินทางสู่ ลมุพนีิ 
  แวะพกั ณ วดัไทยนวราชรัตนาราม 960 แดนสุขาวดี ศาลาพกัขา้งทางของผูแ้สวงบุญ 
  เดินทางถึงชายแดน อินเดีย-เนปาล ประทบัตราหนงัสือเดินทางเพื่อผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
เยน็  บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัที ่ HOTEL REDSUN RESORT  หรือเทบีเท่า 
วนัทีห้่า  ลมุพนีิ (ประเทศเนปาล) / พาราณสี (ประเทศอินเดีย) : สถานที่ประสูติเจ้าชายสิทธิธัตถะ  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   



 

 

(โปรดเตรียมหนังสือเดนิทางไว้กบัตัวเพ่ือประทบัตราออกจากประเทศเนปาล เข้าประเทศอนิเดยี )
นาํท่านสู่ลมุพนีิ วนัสถานทีพ่ระนางสิริมหามายา
ประสูติเจ้าชายสิทธิธัตถะกมุาร เม่ือวนัเพญ็เดือน 6 ปี
จอ 80 ปี ก่อนพุทธศกัราช ภายในบริเวณ ชม วหิาร
มหามายา ซ่ึงสร้างโดยพระเจา้อโศกมหาราช ภายใน
ประดิษฐานแกะสลกัพระนางสิริมหามายาประสูติ
พระกุมาร และ รอยพระบาทนอ้ยบนแผน่หินตรง
บริเวณท่ีเช่ือว่าเป็นจุดท่ีประสูติ นาํท่านชม  
เสาพระเจ้าอโศก ท่ีมีขนาดความสูง 22 ฟุต 4 น้ิวและ
ขอ้ความจารึกเป็นหลกัฐานว่า “ณ ท่ีน่ีคือสถานท่ี
ประสูติของ พระพทุธเจ้าศากยมุนี ซ่ึงพระเจา้อโศก
เสดจ็มาบูชาในปีท่ี 20 แห่งรัชกาลของพระองค”์ ชม
สระโบกขรณีท่ีพระมารดาศรงสนานก่อนเวลา
ประสูติกาล  นาํท่านสวดมนตท์าํสมาธิ  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  นาํท่านขา้มแดนออกจากประเทศเนปาลสู่ประเทศอินเดีย  
  เดินทางถึงชายแดนอินเดีย-เนปาล ประทบัตราหนงัสือเดินทางเพื่อผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
  นาํท่านเดินทางสู่ สาวตัถ ี 
                    
                    (ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 4-5 ช่ัวโมง) 
เยน็  บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัที ่  HOTEL  Lotus Sutra หรือเทียบเท่า 
 
วนัที่หก    สาวตัถ ี/ พาราณสี : คฤหาสน์องคุลมีาล  - วดัเชตวนัมหาวหิาร – พระมูลคนัธกฎุ ี 

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  นาํท่านชม กรุงสาวตัถี ศูนยก์ลางเผยแพร่

พระพุทธศาสนาเมืองหลวงของแควน้โกศลในอดีต 
 จากนั้นนาํชมซากสถูปท่ีสร้างข้ึนบริเวณท่ีเคยเป็น

คฤหาสน์ของท่าน อนาถบิณฑกิเศรษฐี  และบา้นของ
ท่านปุโรหิตบิดาของ องคุลมีาล   แลว้นาํท่านสู่ วดัศรี



 

 

ลงักา ชมภาพจิตรกรรมพุทธประวติัอนังดงาม นมสัการพระบรมสารีริกธา ตุ ชมสถานท่ีธรณีสูบ
พระเทวทตั และนางจิญจมาวิกา และชมยมกาฎิหาริยส์ถูปท่ีพระพุทธองคท์รงแสดงยมกปาฎิหาริย์
ปราบพวกเดียรถียก่์อนจะเสดจ็ข้ึนไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรคช์ั้นดาวดึงส์  นาํท่าน นมสัการ 
วดัเชตวนัมหาวหิาร ท่ีสร้างถวาโดยอนาถบิณฑิกเศรษฐี ซ่ึงพระพุทธองคป์ระทบัจาํพรรษานานถึง 
19 พรรษา นาํท่านนมสัการ พระมูลคนัธกฎุ ีฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูฝน ชมธรรมศาลาท่ีแสดงธรรม
คร้ังพุทธกาล ธรรมสภาท่ีประชุมสงฆ ์กุฎีพระอรหนัตอ์งคต่์าง ๆ เช่น พระโมคคลัลา พระสารีบุตร 
พระอานนท ์พระสิวลพระองคุลีมาล พระมหากสัสปะ และอารามฝ่ายพระภิกษุท่ีเคยจาํพรรษา ใน
คร้ังพุทธกาล  นาํท่าน นมสัการ อานันทโพธ์ิ  ท่ีมีอายยุนืยาวตั้งแต่คร้ังพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบนั
มากกว่า 2,500 ปี 

กลางวนั     บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  นาํท่านเดินทางสู่ พาราณสี  (ระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 7-8 ช่ัวโมง) 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัที ่  HOTEL Amayaa หรือเทียบเท่า 
วนัที่เจ็ด    พาราณสี / กรุงเทพฯ : ล่องเรือชมแม่น า้คงคา  - พทุธคยา 

04.30 น. นาํท่านล่องแม่นํ้าคงคาอาทิตยอ์รุโณทยั เดินผา่นตวั
ตลาดของเมืองพาราณสี ท่ีคลาคลํ่าไปดว้ยผูค้น 
และเดินผา่นตลาดชม วิถีชีวิตชาวเมืองพาราณสี สู่
ท่าเรือทศัวเมศ  เพื่อ ล่องเรือชมแม่น า้คงคา  แม่นํ้า
ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวฮินดู เพราะเช่ือว่าแม่นํ้าน้ีไหลมา
จาก ภูเขาไกรลาสบนสรวงสวรรค ์ ชมพิธีอาระทิ
บูชา และการอาบนํ้าลา้งบาป และการเผาศพท่ี ท่า
มณกีรรณกิาร์ ริมฝ่ังแม่นํ้าคงคาของชาวฮินดูกว่า 
4,000 ปี ไฟท่ีไม่เคย ดบัมอดลงเลย  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองพทุธคยา  
                   (ระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 6 

ช่ัวโมง) 
บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารโรงแรม 
                   ท่านสู่ พระมหาโพธิเจดย์ีพทุธคยา ตรงกบั 



 

 

                   ซ่ึงสร้างโดยพระเจา้หุวิชกะ ในพุทธศตวรรษท่ี 7 โดยมีรูปแบบผสมผสานเจดีย ์แบบพุทธตั้งอยู่
เหนือปรางคแ์บบฮินดู จนเกิดเอกลกัษณ์เฉพาะตวั นาํท่านนมสัการ ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ  สถานท่ี
ตรัสรู้ ซ่ึงปัจจุบนัเป็นตน้ท่ี 4  
นมสัการ พระแท่นวชัรอาสน์  ซ่ึงพระเจา้อโศกมหาราชสร้างถวายไวต้รงสถานท่ี ท่ีเคยเกิดรัตน
บลัลงัก์เม่ือวนัตรัสรู้ นมสัการ  สัตตมหาสถาน ท่ีพระพุทธองคเ์สวยวิมุติสุข 7 สัปดาห์หลงัตรัสรู้ 
กราบพระพทุธเมตตา อนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีประดิษฐานภายในพระมหาโพธิเจดียม์าแต่โบราณ ชม
สถานท่ีสาํคญั โบราณสถาน โบราณวตัถุ ท่ีลอ้มรอบบริเวณอยูม่ากมายนาํท่านไหวพ้ระสวดมนต์
ใตต้น้พระศรีมหาโพธ์ิสถานท่ีตรัสรู้ 
วดัไทยพุทธคยา ซ่ึงเป็นวดัไทยแห่งแรกในต่างแดนพระอุโบสถจาํลองแบบจากวดัเบญจมบพิตร 
ประดิษฐานพระพุทธชินราชจาํลองภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัเร่ืองพระมหาชนกอนังดงาม 

 เยน็      บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัที ่ HOTEL Bodhgaya Regancy หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่แปด    สนามบินนานาชาติเมืองคยา / สนามบินดอนเมือง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.30น. นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเมืองคยา 
10.40น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Asia  เทีย่วบินที ่FD123 

                        (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง , นํ้าหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ืองสูงสุด ท่านละ 1 ใบ                     
ไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองไดอี้กท่านละ 1ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม) 

14.50น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมืองโดยสวสัดภิาพ  

 
โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
อตัราค่าบริการรวม 
   พระวทิยากรตลอดทริปการเดนิทาง 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ภาษีสนามบิน ค่าประกนัสายการบิน และภาษีนํ้ามนัของสายการบิน  ใน

เส้นทาง กรุงเทพฯ - คยา //  คยา - กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์เอเชีย                                                             
(ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการแกไ้ขปรับเปล่ียนราคาหากมีการปรับเปล่ียนจากทางสายการบิน) 

 ค่าท่ีพกัหอ้งละ  2  ท่าน ในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการท่ีระบุ,  
 นํ้าด่ืมบริการบนรถ วนัละ 1 ขวดต่อท่าน  
 ค่ารถรับส่งและระหว่างการนาํเท่ียวตามรายการระบุ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (วงเงินรักษาพยาบาลวงเงินไม่เกิน 500,000 ต่อ

ท่านการประกนัอบุัติเหตุไม่คุ้มครองกรณีที่เสียชีวิต หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาตวั , การ
ติดเช้ือ , ไวรัส , ไส้เล่ือน , ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดยา , โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ , การ
บาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา , การฆ่าตวัตาย , เสียสติ , ตกอยูภ่ายใตอ้านาจของสุรายาเสพติด , 
บาดเจบ็จากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร , การบาดเจบ็เน่ืองมาจากอาชญากรรม , จลาจล , นดัหยดุ
งาน, การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน  (Terrorism, Hijack, Skyjack) ค่าใชจ่้าย
การเคล่ือนยา้ยฉุกเฉิน กรณีเสียชีวิตไม่รวมค่าใชจ่้ายในการส่งศพกลบัประเทศหรือประกอบพิธีศพ 
อ่ืน ๆ ตามเง่ือนไขในกรมธรรม 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม  

 ค่าธรรมเนียมย่ืนวซ่ีาประเทศอนิเดยี (E-Visa) ราคา 1,900 บาท/ท่านส าหรับหนังสือเดนิทางไทย  
 ค่าธรรมเนียมย่ืนวซ่ีาประเทศเนปาล 1,100 บาท/ท่าน  ส าหรับหนังสือเดนิทางไทย   
  ค่าทปิพนักงานขบัรถ และไกด์ท้องถิน่  วนัละ 100บาท ต่อวนั /ท่าน 
  ค่าทปิไกด์คนไทยขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของลกูค้า 
 ค่าจดัทาํหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นรายการและค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกั

รีด ฯลฯ  



 

 

 ค่าทาํเอกสารผูถื้อต่างดา้ว และ ค่าวีซ่าท่ีมีค่าธรรมเนียม 
 ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีออกใบกาํกบัภาษี 
 ค่าธรรมเนียมการชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิต VISA 3% AMEX 4% 
 ค่านํ้าหนกัเกินพิกดัตามสายการบินกาํหนด  20 กิโลกรัม  

 

การช าระเงนิ  
 สาํหรับการจอง กรุณาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาท  

(ภายใน 3 วนั หลงัการจอง) พร้อมสาํเนาหนงัสือเดินทาง 
 ชาํระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 
 หากไม่ชาํระค่าใชจ่้ายภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติ 

REMARK 
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ ( เล่มสีนํ้าเงิน )เดินทา ง กบัคณะ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่

รับผดิชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใช้
หนงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา 

 สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าและไม่คืนในทุกกรณี  

การยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 90 วนัข้ึนไป คืนมดัจาํทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัไป เก็บค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึน 5,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 – 25 วนัไป เก็บมดัจาํทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 – 20 วนัไปเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของค่าทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ย 20 วนัไปเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์ 

 
 
 
 เง่ือนไขการให้บริการต่างๆ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ 

 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ข
ได ้



 

 

 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั
ในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทาง

บริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การ เจบ็ป่วย การถูกทาํร้ าย การ
สูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่าง ๆ ทั้งน้ี บริษทัฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภยัและความสะดวก
ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทางเขา้ประเทศเน่ืองจากมีส่ิงผดิ
กฎหมายหรือส่ิงของหา้มนาํเขา้ประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือความประพฤติส่อไปในทาง
เส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่อาจคื นเงินให้
ท่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึงหลงัจากไดส้าํรองท่ีนัง่บน
เคร่ืองและโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 

 บริษทัฯ  จะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมือง
ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 16 ท่าน หรือตามท่ีตกลงไวก้บั
ทางบริษทั 

 การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนไดเ้พราะการชาํระ
ค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

 ตัว๋เคร่ืองบินเม่ือออกตัว๋แลว้ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี โดยเง่ือนไขของสายการบิน 
 
 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทั้ง 7 ข้อ 
1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง
 ของไทยไม่ อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้
 เมือง 
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง
 บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5. การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนไดเ้พราะการ
 ชาํระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 



 

 

6. ตัว๋เคร่ืองบินเม่ือออกตัว๋แลว้ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี โดยเง่ือนไขของสายการบินกาํหนด 
7. กรณีท่ีคณะไม่ครบจาํนวน  15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ 
 จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง 

* ในกรณทีี่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง 
มิฉะนั้นทางบริษทัฯ จะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน * 

 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 

เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) 
และหอ้งคู่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดนิทาง 
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั 
อาหาร ยานพาหนะและสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิด
ประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิด
จากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ, อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ , โจรกรรม , วินาศกรรม , อคัคีภยั , 
การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ , การ
นดัหยดุงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน ,ตลอดจนการถูกปฏิเสธออก
วีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อาํนาจทาํการแทนประจาํ
ประเทศไทย (โดยไม่จาํตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทู ต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของ
บริษทัฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความ
คุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทาง 
ถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ 
เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุม
โรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผดิกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืน
ค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นก ารเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรือเพื่อความ
เหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั จะยดึถือและ
คาํนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นสาํคญั 
 

 

 



 

 

เอกสารในการย่ืน E-VISA ท่องเท่ียวอินเดีย 

 รูปถ่ายสี (ถา่ยมาไมเ่กิน 3 เดือน ขนาด 2× 2 น้ิว) 2 รูป พ้ืนหลงัสีขาว  

 หนงัสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้(ฉบบัจริง) 

 ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชุด 

 ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 

 ส าเนาหนา้วีซ่าท่ีเคยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชุด (หากมี) 

 

 

หมายเหตุ  การอนุมติัเป็นดุลพินิจของทางสถานทตูทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทัง้ส้ิน ทัง้น้ี

บริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลย่ืน E- Visa  อินเดีย 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจริง เน่ืองจากจะมีผลต่อการพิจารณาVisaของท่าน) 

 

ช่ือ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]……………………………………………………………..……………………………………….  

1. นามสกุล[ภาษาองักฤษ]……………………………………………....................................................................... 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]………………………………………………....................................................... 

3. ช่ือตวั [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………..…………………………………..       

4. วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………..……………………………………………………...        

5. สถานท่ีเกิด (จงัหวดั) …………………………………………………………..…………………………………………………………….         

6. ประเทศท่ีเกิด……………………………………………………………………………………………………………………………………..            

7. สญัชาติปัจจุบนั   ไทย        .สญัชาติโดยก าเนิด หากตา่งจากปัจจุบนั……………………….……………………… 

8. เพศ            ชาย                   หญิง 

 

9. สถานภาพ   โสด     แตง่งาน (จดทะเบียน)          แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบียน) 

 หยา่         แยกกนัอยู ่                         หมา้ย 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอกช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู(่หากตา่งจากผูข้อ ) และสญัชาติของผูมี้อ านาจปกครอง /ดูแล

ผูเ้ยาว…์…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้นของผูข้อ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ............................................ อีเมล  ……………………………..……………………………………… 



 

 

12. อาชีพปัจจุบนั..................................................................................................................................... 

 

13. ช่ือบริษัทหรือรา้นคา้ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ท่ีอยูข่องสถาบนั

ศึกษา…………………………………………………………………………………………………………….…………….………………………… 

14.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่อินเดียหรือไม ่

            ไมเ่คย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

15. ความรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

       ตวัผูข้อวีซา่เอง    มีผูอ่ื้นออกให(้ญาติ/บริษัท/องคก์ร)  

กรุณาระบุช่ือ    ..................................................... 

ส่ิงท่ีชว่ยในการด ารงชีพ   

   เช็คเดินทาง               เงินสด  

   บตัรเครดิต     ท่ีพกัท่ีมีผูจ้ดัหาให ้

   ช าระคา่ท่ีพกัลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมีผูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 


