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กราบสกัการะพุทธสงัเวชนยีสถานทัง้สีต่ าบลไดแ้ก ่ สวนลมุพินวีนั สถานทีป่ระสตู ิ
ต าบลพุทธคยา สถานทีต่รสัรู ้ต าบลสารนาถ สถานทีแ่สดงปฐมเทศนา 

และต าบลกสุนิารา สถานทีป่รนิพิพาน 
ณ สาธารณรฐัอนิเดยีและสหพนัธส์าธารณรฐัประชาธปิไตยเนปาล 

“เชตวนัมหาวิหาร”สถานที่ประทบัส าคญัและนานที่สุดของพระพุทธเจ้า (19พรรษา) ณ เมืองสาวัตถ ี
สกัการะ พระสถปูปาวาลเจดีย ์เปน็สถานทีพ่ระผูม้พีระภาคเจา้ 

ทรงปลงอายสุงัขารเปน็ครัง้สดุทา้ย 
 โดยสายการบนิไทย (THAI AIRWAYS) 

 

 กราบสกัการะต้นพระศรมีหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและศนูย์รวมจิตใจของชาวพุทธทัว่โลก 
 กราบสกัการะพระคันธกุฏิบนเขาคิชกูฎ เมืองราชคฤห ์
 ชมมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก“มหาวิทยาลัยนาลันทา”ที่เคยโด่งดังที่สดุในอดีต  
 ชม “วดัเวฬุวัน” วัดแหง่แรกในพุทธศาสนา และสถานที่เกิด “วันมาฆะบูชา” ณ กรุงราชคฤห์ (เก่า) 
 กราบสกัการะสถานที่พระพุทธองคท์รงแสดงธมัมะจกักปัปะวัตตะนะสตูร พระธรรมเทศนากัณฑ์แรก  
   ณ บรเิวณป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ต าบลสารนาถ 
 ชม “เมืองพาราณส”ี นครศกัดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูอายุกวา่ 4,000 ปี ตัง้อยู่ริมฝัง่แม่น้ าคงคา 
 ชม “วดัเชตวนัมหาวหิาร” สถานทีป่ระทับส าคญัและนานที่สุดของพระพุทธเจา้ (19 พรรษา) ณ  เมืองสาวตัถี 
 กราบสกัการะสถานทีด่ับขันธปรนิิพพาน และถวายพระเพลิงพุทธสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  
   ณ สาลวโนทยาน เมืองกสุินารา 
 กราบสกัการะสถานทีป่ระสตูิของเจ้าชายสิททตัถะกมุาร ณ วหิารมหามายาเทว ีเมืองลุมพิน ีณ ประเทศเนปาล 

เดินทางระหว่างวันที่ 11 -18 ธันวาคม 2559 
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วันอาทิตยท์ี่ 11 ธันวาคม 2559 
กรุงเทพฯ – เดล ี– ต าบลพุทธคยา (สาธารณรฐัอินเดีย)  

09.30 น. - ผู้เดินทางทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคานเตอร์เช็คกรุ๊ปของสายการบินไทย(TG) 
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 เคาน์เตอร์เช็คอิน C16-18 

  12.10 น.*  - ออกเดินทางสู่เมืองคยาประเทศอินเดีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 327 
   (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.50 ชั่วโมง) รับประทานอาหารกลางวันบนเคร่ืองบิน  
   **กรุณาเก็บหางบัตรท่ีนั่งไว้ เพื่อแสดงปลายทางให้เจ้าหน้าที่ท่ีสนามบินเมืองคยา 

14.00 น.* - (เวลาท้องถิ่น)ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองคยา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
  - ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศไปยังโรงแรมรอยัล เรสซิเดนซี่ (Royal Residency Hotel) หรือ

เทียบเท่า ต าบลพุทธคยา ซึ่งอยู่ห่างจากสนามบินประมาณ 7 กิโลเมตร  
 15.00 น. - น าท่านเข้าที่พัก จากนั้นจัดเตรียมเคร่ืองบูชาสักการะพระมหาเจดีย์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ 
การแต่งกาย : ชุดสุภาพ รองเท้าแบบสวมถอดได้ง่าย เน่ืองจากต้องถอดรองเท้าขณะเข้าไปในพุทธสถานโดยสามารถสวม
ถุงเท้าได้ (ทางบริษัทจัดเตรียมถุงเท้ากันเปื้อนให้ท่าน) 

-   เคร่ืองสักการะบูชา หนังสือสวดมนต์ (ทางบริษัทฯมอบให้ท่าน) เพื่อสวดมนต์บูชาต้นพระศรี 
มหาโพธิ์และสวดมนต์ท าวัตรเย็น 

17.00 น. - น าท่านเดินกราบองค์พระมหาเจดีย์พุทธคยาและต้นพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมฟังการบรรยายถึง 
   ความส าคัญของสถานที่ต่าง ๆ และพุทธสถานที่ส าคัญโดยรอบจากพระวิทยากร  (ไม่อนุญาตให้ 
      น าโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด รวมทั้งแทบเล็ตและไอแพด เข้าภายในบริเวณ 
      องค์มหาเจดีย์พุทธคยาและต้นพระศรีมหาโพธิ์) 
   ค่าธรรมเนียมกล้องถ่ายรูปบริเวณองค์เจดีย์พุทธคยา 
    กล้องถ่ายรูปธรรมดา  100  รูปี 
    กล้องวีดีโอ  300  รูปี 
  - น าคณะกราบนมัสการพระพุทธเมตตาซึ่งประดิษฐานภายในพระมหาเจดีย์ และกราบบริเวณ 
      พระแท่นวัชรอาสน์ประดิษฐานใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พระวิทยากรน าคณะจาริกบุญสวดมนต์ 
      ท าวัตรเย็น และสวดมนต์บูชาสังเวชนียสถาน  
 19.30 น. -   น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม หรือเทียบเท่า 
  -   รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 หมายเหตุ : เวลาท้องถิ่นในประเทศอินเดียช้ากว่าเวลาในประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที 
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วันจันทร์ที ่12  ธันวาคม 2559 
ต าบลพุทธคยา – เมืองราชคฤห์ 

07.00 น. - รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
08.00  น. - ชมบริเวณที่สันนิษฐานว่าเคยเป็นบ้านนางสุชาดา ธิดาของคฤหบดี แห่งต าบลอุรุเวลาเสนา 
  นิคมผู้ถวายข้าวมธุปายาสอันประณีต แด่พระบรมศาสดาก่อนการตรัสรู้ 

- ชมริมฝั่งแม่น้ าเนรัญชรา ที่พระบรมศาสดาทรงอธิษฐานลอยถาดทองค าที่นางสุชาดาถวายพร้อม
ข้าวมธุปายาส ที่ท่าสุปปติฏฐะ 

- จากนั้นเดินทางไปยังบริเวณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และองค์พระมหาเจดีย์พุทธคยาอันเป็น 
  สถานที่ตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระวิทยากรน าผู้จาริกบุญกราบลา  
 - เยี่ยมชม วัดไทยพุทธคยา เพื่อร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ตามก าลังศรัทธา  
11.00 น. -  รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม 
12.00 น. - ออกเดินทางไปเมืองนาลันทา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 
  - ระหว่างทางแวะพักเปลี่ยนอิริยาบถ ณ พุทธสถานธรรมมิกราช อ านวยการสร้างโดย พระครู 
   ปริยัติธรรมวิเทศ (พระมหาดร.พัน สุภาจาโร)  เจ้าอาวาสวัดไทยนาลันทา 
15.00 น. - เดินทางถึงเมืองนาลันทา  

   - กราบนมัสการพระพุทธรูปแกะสลักด้วยหินแกรนิต “หลวงพ่อด า” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่รอดพ้น 
    จากการถูกเผาท าลายของพวกอิสลามในพุทธศตวรรษที่ 18 เมื่อคร้ังที่การกวาดล้างท าลาย 
    พระพุทธศาสนาการฆ่าพระสงฆ์ และเผาท าลายมหาวิทยาลัยนาลันทา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ 
    แห่งแรกของโลกเล่ากันว่ามีคนพยายามจะเคลื่อนย้ายหลวงพ่อด าไปประดิษฐานที่อ่ืนให้ดู 
    เหมาะสมสง่างาม แต่ก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ จนละความพยายามในที่สุด 
 16.00 น.  - ทัศนศึกษาต่อไปยัง “นาลันทาคาม” บ้านเกิดของพระสารีบุตร อัครสาวกฝ่ายขวา ซึ่งต่อมาได้ 
    เป็นสถานที่สร้างมหาวิทยาลัยนาลันทา ในอดีต พระถังซ าจั๋ง (หลวงจีนหยวนฉาง) ได้เคยจาริก 
    มาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 และได้ศึกษาพระธรรม ตลอดจนเคยเป็นอธิการบดีของ 
    มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ในทางพุทธศาสนาเคยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในโลก เมื่อ 
    ประมาณ1,500ปีที่แล้วและเคยมีพระภิกษุจ าพรรษากว่า 10,000 รูป ศึกษาธรรม ณ สถานที่แห่งนี้ 

     หมายเหตุ :  ค่าธรรมเนียมกล้องถ่ายรูป 
    กล้องถ่ายรูปธรรมดา  ไม่เสีย 
    กล้องวีดีโอ   25 รูปี 
17.00 น. - ออกเดินมายังเมืองราชคฤห์  น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  โรงแรมอินโด ฮอกเก้ (Hotel Indo  
    Hokke) หรือเทียบเท่า รับประทานอาหารค่ า จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 
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วันอังคารที่ 13  ธันวาคม 2559 
กรุงราชคฤห์ (เก่า)  - เมอืงไวสาล ี

06.30 น. - รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารโรงแรม 
 07.30 น. - น าท่านสู่เขาคิชกูฎ เพื่อกราบสักการะพระคันธกุฏิของพระพุทธเจ้า เป็นการเดินขึ้นที่สูงโดยมี 
   ขั้นบันไดที่ลาดชันไม่มากนัก ก้าวเดินสบาย ระยะทางโดยรวมประมาณ 750 เมตรใช้เวลาเดินขึ้น 
   เขาประมาณ 30 นาที แต่หากไม่ต้องการเดินเท้า ที่บริเวณเชิงเขามีบริการเสลี่ยงหามโดยชาว 
   พื้นเมือง (ท่านท่ีต้องการใช้บริการดังกล่าว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีล่วงหน้า และโปรดเสียค่าใช้จ่าย 
   ท่านละ 1,400 รูปีรวมขาไปและขากลับ) ในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งกรุงรา 

ชคฤห์ เมืองหลวงแห่งแคว้นมคธได้ใช้ทางเดินสายนี้เสด็จฯ ขึ้นไปกราบนมัสการพระพุทธเจ้า
เช่นกัน ระหว่างทางขึ้นยอดเขาคิชกูฎ แวะกราบสักการะถ้ าสุกรขาตา สถานที่ซึ่งพระสารีบุตร
บรรลุเป็นพระอรหันต์ ชมกุฏิพระอานนท์ ถ้ าพระโมคคัลลานะ และสถานที่ซึ่งพระเทวทัตกลิ้ง
หินหล่นใส่พระพุทธเจ้าจนพระบาทห้อพระโลหิต 

   -  น าท่านเข้าชม “วัดเวฬุวัน” ซึ่งเป็นวดัแห่งแรกในพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าพิมพิสาร
พระราชทานพระราชอุทยานสวนป่าไผ่ และทรงสร้างวัดเวฬุวัน ถวายเป็นพุทธบูชาแด่
พระพุทธเจ้าและเป็นสถานที่ที่พระอริยสงฆ์สาวกจ านวน 1,250 รูป ซึ่งล้วนเป็น
เอหิภิกขุอุปสัมปทาคือ พระพุทธเจ้า ทรงให้การอุปสมบทด้วยพระองค์เอง ได้มาประชุมพร้อม
กันโดยมิได้นัดหมายท าให้เกิด “วันมาฆะบูชา” ขึ้น 

 11.30 น. -  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารของโรงแรมอินโด ฮอกเก้ (Indo Hokke Hotel) 
 12.30 น. -   เช็คเอ้าท์พร้อมสัมภาระเพื่อออกเดินทางไปยังเมืองไวสาลี  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 

16.30 น. - เดินทางถึงเมืองไวสาลี  น าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมไวสาลี เรซิเดนซี่ (Hotel Vaisali Residency)  
   หรือเทียบเท่า 
18.30 น. - รับประทานอาหารค่ า จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันพุธที่ 14  ธนัวาคม 2559 
  เมอืงไวสาลี - ต าบลกสุินารา  

07.00 น. - รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. - น าท่านชมกูฏาคารศาลาวัดป่ามหาวัน อารามที่กษัตริย์ลิจฉวีสร้างถวายพระสัมมาสัมพุทธ 
     เจ้า ตั้งอยู่ในป่ามหาวันทางเหนือของอาณาจักรวัชชีในป่าหิมาลัยและพระพุทธองค์ทรงประทับ 
     อยู่ในพรรษาที่ 5  
    - ชมเสาอโศกที่มีรูปสิงห์อยู่ในลักษณะนั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกที่สมบูรณ์ที่สุด 
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    - สักการะ พระสถูปปาวาลเจดีย์ เป็นสถานที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปลงอายุสังขารเป็นคร้ัง 
     สุดท้ายต่อจากนั้นอีก 3 เดือน จึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน ที่กุสินารา ปัจจุบันปาวาลเจดีย์ 
     เหลือแต่ฐานของเจดีย์ที่ท าด้วยหินแข็งมีสีเทา ซึ่งทางการญ่ีปุ่นได้สร้างซุ้มมุงด้วยหลังคา 
     สงักะสีเป็นทรงกลมทาสีขาวและมีร้ัวเหล็กกั้นให้โดยรอบ 
10.30 น. - รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมไวสาลี เรซิเดนซี่ (Hotel Vaisali Residency)  
11.30 น. - ออกเดินทางต่อไปยังเมืองกุสินารา (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง) 
    - ระหว่างทางแวะชม “มหาสถูปเกสรียา”  เป็นมหาสถูปที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย ต้นแบบสถูปบุโร 
     พุทโธ เป็นสถานที่ประดิษฐานบาตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงประทานแก่ชาววัชชี 
17.30 น. - เดินทางถึงเมืองกุสินารา น าท่านเข้าที่พัก โรงแรมรอยัล เรซิเดนซี่ (Hotel Royal Residency)  
     หรือเทียบเท่า 
    -   จากนั้นน าท่านนมัสการสถานที่ปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน น าชมปรินิพพานวิหารและ 
       ปรินิพพานสถูปแล้ว  น าท่านไปนมัสการที่ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้าณ มกุฏ 
       พันธเจดีย์  เมื่อท่านมายังสถานที่แห่งนี้แล้วจะรู้สึกสลดใจในการจากไปของพุทธบิดาแห่ง 
       ชาวพุทธ 
19.00 น. -   รับประทานอาหารค่ า และพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันพฤหัสบดทีี่ 15  ธนัวาคม 2559 
  ต าบลกุสินารา – ต าบลลุมพินี (สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล) 

06.00 น.  -  รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารของโรงแรม  
07.00 น.  -  เช็คเอ้าท์พร้อมสัมภาระ ออกเดินทางไปลุมพินี ประเทศเนปาล (ใช้เวลาเดินทาง 4-5 ชั่วโมง)   
11.30 น.  -  รับประทานอาหารกลางวันที่ วัดไทยนวราชรัตนาราม พุทธวิหาร 960  จากนั้นเดินทางเข้าสู่ 
       ชายแดนผ่านด่านตรวจหนังสือเดินทางที่ชายแดนประเทศอินเดียและเนปาล 
     -  น าท่านเดินทางกลับเข้าสู่โรงแรมที่พักโรงแรมคาไซ (Hotel Kasai) หรือเทียบเท่า  
14.00 น. - เยี่ยมชม วัดไทยลุมพินี เพื่อร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ตามก าลังศรัทธา 
  - น าท่านกราบนมัสการสถานท่ีประสูติ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วิหารมหามายา 
   เทวี (ใหม่) และเสาพระเจ้าอโศกที่มีขนาดความสูง 22 ฟุต 4 นิ้ว และมีข้อความอย่าง 
   สมบูรณ์เขียนด้วยภาษาพราหมี ว่าเป็นสถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระ 
   เจ้าอโศกเสด็จมาบูชา ในปีที่ 20 แห่งรัชสมัยของพระองค์ (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 13) 

      ค่าธรรมเนียมกล้องถ่ายรูป 
      กล้องถ่ายรูปธรรมดา ไม่เสีย 
      กล้องวีดีโอ  10 USD หรือ 500 รูปีอินเดีย 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
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19.00 น. -  รับประทานอาหารค่ าที่โรงแรม จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 
*หมายเหตุ :  เวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลช้ากว่าเวลาท้องถิ่น ของประเทศไทย   
     1 ชั่วโมง 15 นาที และเร็วกว่าสาธารณรัฐอินเดีย 15 นาที  

วันศุกร์ที ่16 ธนัวาคม 2559 
ต าบลลุมพิน ี– เมืองสาวัตถี (สาธารณรัฐอินเดยี) 

06.00 น. - รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารของโรงแรม 
07.00 น. - เช็คเอ้าท์พร้อมสัมภาระเพื่อออกเดินทางไปกรุงสาวัตถี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) 
12.00 น. - เดินทางถึงกรุงสาวัตถี เข้าสู่ที่พักโรงแรมพาวัน พาเลท (Hotel Pawan Palace) หรือเทียบเท่า 
  - รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 น. -   น าชมกรุงสาวัตถี ซึ่งเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่นานที่สุดตลอดพระชนชีพ (25 ชันษา) 
    -   ผ่านชมสถูปยมกปาฏิหาริย์ สถูปขนาดใหญ่ที่เหลือเป็นเพียงเนินดิน มองดูสูงกว่าที่ใด ๆ ใน 
       นครสาวัตถี อยู่ข้างทางระหว่างเมืองพาลัมปุระ กับเมืองสราวัสสติ นับจากพระเชตะวันมหา 
       วิหารประมาณ 2.5 กิโลเมตร ชาวบ้านเรียกว่า สวนมะม่วงของคัณฑกะ สันนิษฐานว่าสถาน 
       ที่นี้คือ ที่ที่พระบรมศาสดาทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ 
    -    เยี่ยมชม วัดไทยเชตวันมหาวิหาร เพื่อร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ตามก าลังศรัทธา 
19.00 น. - รับประทานอาหารค่ าที่โรงแรม จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันเสาร์ที่ 17  ธันวาคม 2559 
เมืองสาวัตถี – เมืองพาราณสี 

07.00 น. - รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร 
08.00 น. -  ชมบ้านท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีมหาอุบาสก, องคุลีมาลสถูป, วัดพระเชตะวันมหาวิหารซึ่ง 
      เคยเป็นที่ประทับส าคัญและนานที่สุดแห่งหนึ่งของพระพุทธเจ้า (19 พรรษา) ต้ังอยู่นอกกรุง 
      สาวัตถีใกล้ประตูเมืองทางทิศใต้ จากนั้นน าท่านไหว้พระสวดมนต์ที่พระคันธกุฏิของ 
      พระพุทธเจ้า, กุฏิพระราหุล,พระมหากัสสปเถระ, พระสีวลีและพระสารีบุตรตามล าดับ 
    -  ผ่านบริเวณที่สันนิษฐานกันว่าเป็นที่ซึ่งธรณีสูบพระเทวทัต ในบั้นปลายชีวิต คร้ังเดินทางมา 
      เพื่อจะเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ ส่วนด้านตะวันออกเฉียงใต้จากวัดศรีลังกา มีบ่อน้ าโบราณ กล่าว 
      กันว่าคือ อนุสรณ์ของนางจิณจมาณวิกา ที่ถูกแผ่นดินสูบคร้ังที่สร้างบาป จนแผ่นดินไม่อาจ 
      รับไว้ได้ ต้องแยกออก 
09.00 น. -  น าท่านชม “แดนมหามงคลชัยสันติภาพโลก” เป็นส านักป่าพุทธธรรมน าบ าเพ็ญพรหมจรรย์ 
       บวชใจเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมใหญ่ที่สุด ภายในประดิษฐานพระพุทธมหามงคลชัย มหาเมตตา 
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      ธรรมประทานพร เพื่อสันติภาพโลก”พระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ 
      อินเดีย 
หมายเหตุ : ขอให้แต่งกายสุภาพ เครื่องมือสื่อสารห้ามน าเข้าภายใน   
11.00 น. -  รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม  
12.00 น. - จากนั้นเช็คเอาท์พร้อมสัมภาระเพื่อเดินทางสู่เมืองพาราณสี  ใช้เวลาในเดินทางประมาณ 8  
  ชั่วโมง) ระหว่างทางชมทิวทัศน์ และสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในรัฐอุตรประเทศ และ 
  ฟังธรรมบรรยายจากพระวิทยากร  แวะเข้าห้องน้ าระหว่างทาง 
20.00 น. - ถึงเมืองพาราณสีน าท่านเข้าที่พัก โรงแรมรามาดา (Ramada Hotel) หรือเทียบเท่า 
 - รับประทานอาหารค่ า  และพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันอาทิตยท์ี่ 18  ธนัวาคม 2559 
เมืองพาราณสี – กรุงเทพฯ 

05.30 น.   -  น าท่านไปยังริมฝั่งแม่น้ าคงคาเพื่อชมวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ าและล่องเรือในแม่น้ าคงคาซึ่งชาวฮินดู 
      เชื่อว่าเปน็ แม่น้ าศักดิ์สิทธิ์เพราะไหลมาจากภูเขาไกรลาศ (Mt.Kailash) บนสรวงสวรรค์ (ตาม 
      สภาพภูมิศาสตร์แม่น้ านี้ไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัย ที่ราบสูงทิเบต) ชมพิธีการอาบน้ าล้างบาป 
      ของชาวฮินดูริมฝั่งแม่น้ าคงคาและพิธีการเผาศพซึ่งมีมานานกว่า 4,000 ปีโดยกองไฟที่เผาศพ 
      ไม่เคยดบัมอด  
07.30 น.  -   รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
08.30 น. -  ออกเดินทางไปเมืองสารนาถ (อยู่ห่างจากเมืองพาราณสีประมาณ 7 กิโลเมตร)น าท่านชมวิหาร

  อนาคาริก นมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่ อัญเชิญมาจาก เมืองตักศิลาน าชมเจาคันธีสถูป 
       สถานที่พระพุทธองค์ทรงพบปัญจวัคคีย์ก่อนส าเร็จเป็นพระอรหันต์  
09.00 น.  -  กราบสักการะธรรมเมกขสถูป สถานที่ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา โปรดเหล่า 

      ปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ต าบลสารนาถ 
  -  ชมพระมูลคันธกุฏิของพระพุทธเจ้า เสาศิลาจารึกของพระเจ้าอโศก ชมกลุ่มซากกุฏิกว่า 100  
    หลัง 
  -  พระวิทยากรน าคณะผู้จาริกบุญ สวดมนต์บทธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร 
      ค่าธรรมเนียมกล้องถ่ายรูป 
     กล้องถ่ายรูปธรรมดา  ไม่เสีย 
     กล้องวีดีโอ   25  รูปี 

11.30 น. - รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารโรงแรม  
13.00 น. - ทุกท่านเช็คเอ้าท์พร้อมสัมภาระ เพื่อเดินทางสู่สนามบินพาราณสี 
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16.30 น. - ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 328 
21.15 น. - กลับสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…. 

***************************************** 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (8 วัน 7 คืน) 

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสุทธิท่านละ (ห้องพักคู่)    69,900.- บาท 
 พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ             20,500.-- บาท 
หมายเหตุ : ราคานี้ส าหรับผู้เดินทาง 25 ท่าน (ขึ้นไป)  

ขั้นตอนช าระเงิน 

  กรุณาโอนเงินมาที่...บัญชี  ** มัดจ า 10,000 บาท/ท่าน 

ธนาคาร ชื่อบัญชี สาขา ประเภท / เลขท่ีบัญชี 
ธนาคารกสิกรไทย  นายอ านาจชัย   มานะเลิศ สาขาย่อยราชวัตร ออมทรัพย์  : 722 -2 – 30494 - 0 
ธนาคารไทยพาณิชย์  นายอ านาจชัย   มานะเลิศ สาขาย่อยราชวัตร ออมทรัพย์  :  130 – 2 – 12061 - 7 
ธนาคารกรุงเทพ นายอ านาจชัย   มานะเลิศ สาขาราชวัตร สะสมทรัพย ์ : 146 – 4 – 10927 - 9 

**หมายเหตุ – โปรดส่งหลักฐานการช าระเงินที่ E-Mail :  Confidencetravel@gmail.com  
หรือ แฟกซ์ – 02-6684999, 022438461 พร้อมระบุชื่อผู้เดินทาง วันที่เดินทาง, จ านวนสมาชิก, เบอร์โทรศัพท์ 

และโปรดโทรแจ้งยืนยันกับเจ้าหน้าอีกคร้ังด้วยนะคะ ขอบคุณคะ.... 
หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน 
                    ค่าเงินสกุลบาทที่ไม่คงที่และความผันแปรของราคาน้ ามันกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ ามัน 
                    เพิ่มเติมจากราคาที่ก าหนดไว้ 
 

ค่าใช้จ่ายน้ีรวม:  
 ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นทัศนาจร เส้นทางระหว่างประเทศ เส้นทาง  กรุงเทพฯ – พุทธคยา // พาราณสี กรุงเทพฯ โดย

สายการบินไทย (TG) 
 ค่ารถโค้ช (ปรับอากาศ) ตลอดการเดินทาง  
 ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่าประเทศอินเดีย – ประเทศเนปาล  
 ค่าโรงแรมที่พักตามท่ีระบุไว้ในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)    
 ค่าอาหารทุกม้ือตามที่ระบุไว้ในรายการ  
 ค่าธรรมเนียมผ่านประตูสถานที่ต่าง ๆ ตามระบุไว้ในรายการ 
 ทุนประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ค่าประกันอุบัติเหตุท่านละ 500,000 บาท)   
 ค่ามัคคุเทศก์ชาวไทย และมัคคุเทศก์พื้นเมือง อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

mailto:Confidencetravel@gmail.com
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 ค่าแม่ครัวชาวไทย บริการอาหารไทย ตลอดการเดินทาง  
หมายเหตุ: กรุณาน ากระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ไม่เกินท่านละ 25 กิโลกรัม จ านวน 1 ใบโดยไม่รวมกระเป๋าถือส่วนตัว 

ค่าใช้จ่ายน้ีไม่รวม : 
 ค่ากล้องถ่ายรูปและค่ากล้องวิดีโอ (ถ้ามี) 
 ค่าเสล่ียงขึ้นยอดเขาคิฌกูฏ 
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางตามโรงแรมต่างๆ  
 ค่าทิปเจ้าหน้าที่พื้นเมือง Local Guide / Driver / Bus Boy ( USD 3 ต่อวันต่อคน) 
 ค่ากัณฑ์เทศน์พระวิทยากรและทิปหัวหน้าทัวร์ชาวไทยตามอัธยาศัย 
 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (25 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 
 ส าหรับราคาน้ีบริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% 

การยกเลิก 
 หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันท างาน มิฉะนั้นบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการ

คืนเงินทั้งหมด  
 ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ

เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด 
หมายเหตุ  
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญ
หาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ 

 หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการ
ที่ท่านได้ช าระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากได้ส ารองที่น่ังบนเครื่อง และ
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบิน 
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 บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่
จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ 

 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่าน้ัน 

 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ 
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

หลักฐานการยื่นวีซ่าประเทศอินเดีย – เนปาล 
 

 หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน 
 รูปถ่ายสี ขนาด 2 x 2 นิ้ว จ านวน 3 รูป ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น) 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ส าเนาบัตรประชาชน 
 ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
 ที่อยู่ที่ท างาน 
 เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 

 

ศูนย์รับค าร้องขอวีซ่า ประเทศอินเดีย 
Indian Visa and Passport Application Centre (IVS GLOBAL Pvt. Ltd.) อาคาร 253 อโศก ชั้น 22 ถนนสุขุมวิท 
สุขุมวิทซอย 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  (ใกล้กับโรงพยาบาลจักษุรัตนิน) 
 

วันและเวลาท าการ 
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา : 08.30 น. - 12.00 น.  
**หมายเหตุ: ทางบริษัทจะนัดหมายวันเวลาในการยื่นวีซ่า และสแกนลายนิ้วมือ (ด้วยตนเอง) เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ท่าน ระยะเวลาด าเนินการในการขอวีซ่า 2 ประเทศ 10 วันท าการ 

แผนที่ 
Indian Visa and 

Passport 
Application 

Centre  
 
 
 


