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นมัสเต อินเดยี ไหว้พระ เสริมบุญ 
4 สังเวชนียสถาน 6วัน 5คืน 
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ตามรอยศรทัธาพระพทุธเจา้ ประสตูิ ตรสัรู ้ปฐมเทศนา และปรนิิพพาน 
เยือนเมือง พทุธคยา เวสาลี กสุนิารา ลมุพินี พาราณสี | ลอ่งเรอืแมน่ า้คงคา  

 
   

 

 

 

  

 

วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - พุทธคยา - สถูปพุทธคยา - ต้นศรีมหา
โพธิ ์

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

08.20 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองคยา โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เที่ยวบินที่ FD122 (ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 03.20 ชม.) (มีบรกิาร
อาหารบนเครือ่ง) 

10.10 น. ถึงสนามบินคยา เมืองคยา ประเทศอินเดีย (เวลาทอ้งถ่ิน ชา้กวา่ประเทศไทย 01.30 ชั่วโมง) และผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้
เมืองและศลุกากร คณะออกเดินทางเขา้สูเ่มืองพทุธคยาใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 45 นาท ี

 เมืองพุทธคยา สถานท่ีเช่ือกนัวา่เป็นท่ีตรสัรู ้ของพระพทุธเจา้ซึง่คน้พบโดยนกัโบราณคดีชาวองักฤษ ช่ือ เซอร ์อเลกซานเดอร ์
คนันิงแฮม เมื่อรอ้ยกวา่ปีก่อนแลว้ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  
 น าทา่นนมสัการ สถปูพุทธคยา ทรงศิขระที่ไดร้บัการบรูณะใหมภ่ายในประดษิฐานพระพทุธรูป “พระพทุธเมตตา” ปางมาร

วิชยั แลว้น านมสัการตน้ศรมีหาโพธ์ิท่ีไดน้  าพนัธุม์าปลกูตรงท่ีเช่ือกนัวา่เป็นจดุท่ีพระพทุธเจา้ประทบันั่งบ าเพ็ญเพียรจนตรสัรู ้
สมโพธิญาณ แลว้น าชม สตัตมหาสถาน สถานท่ีพระพทุธเจา้เสวยวิมตุิสขุหลงัจากตรสัรูแ้ลว้เจ็ดแหง่ แหง่ละสปัดาหร์อบๆ
พทุธคยาเพือ่ทบทวนความรูก้่อนที่จะเสด็จออกสั่งสอนผูค้น อนัประกอบไปดว้ย 
1.เสด็จประทบับนพระแทน่วชัรอาสน ์ใตต้น้ศรมีหาโพธ์ิพรอ้มเสวยวิมตุติสขุตลอด ๗ วนั ในสปัดาหท์ี่ ๑ 
2.เสด็จประทบั ณ อนิมิสเจดีย ์ทรงยืนจอ้งพระเนตรดตูน้ศรมีหาโพธ์ิ โดยมิไดก้ระพรบิพระเนตรตลอด ๗ วนั ในสปัดาหท์ี่ ๒ 
3.เสด็จประทบั ณ รตันจงกรมเจดีย ์ทรงนิมิตจงกรมขึน้ แลว้เสด็จจงกรมเป็นเวลา ๗ วนั ในสปัดาหท์ี่ ๓ 
4.เสด็จประทบั ณ รตันฆรเจดยี ์ โดยเสด็จไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของตน้ศรมีหาโพธ์ิ และประทบันั่งขดัสมาธิในเรอืน
แกว้ซึง่เทวดานิรมิตถวาย ทรงพิจารณาพระอภิธรรม๗ วนั ในสปัดาหท์ี่ ๔ 
5.เสด็จไปประทบันั่งขดัสมาธิใตต้น้ไทร อชปาลนิโครธ ซึง่เป็นท่ีพกัของคนเลีย้งแกะ ในสปัดาหท์ี่๕ 
6.เสด็จไปประทบันั่งขดัสมาธิใตต้น้จิก มจุลนิทร ์ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องตน้ศรมีหาโพธ์ิ ในสปัดาหท์ี่ ๖ 
7.เสด็จไปประทบัใตต้น้เกด ราชายตนะ ประทบันั่งเสวยวมิตุิสขุตลอด ๗วนั  

ราคาเร่ิมต้นเพยีง 14,990.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - พทุธคยา - สถปูพทุธคยา - ตน้ศรมีหาโพธ์ิ 
วนัท่ี 2   พทุธคยา – เวสาล ี- วดัป่ามหาวนั  - กสุนิารา 
วนัท่ี 3   กสุนิารา – มหาปรนิิพพานสถปู - มกฎุพนัธเจดีย ์-  ลมุพินี (เนปาล) 
วนัท่ี 4.  สวนลมุพินีวนั - เสาหินพระเจา้อโศกมหาราช - วิหารมายาเทวี - พาราณส ี
วนัท่ี 5.   ลอ่งเรอืแมน่ า้คงคา - สารนารถ - สถปูเจาคนัธี - ธรรมเมขสถปู - พิพิธภณัฑแ์หง่เมืองสารนาถ – พทุธคยา 
วนัท่ี 6.  พทุธคยา - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าทา่นชม พระมหาโพธ์ิเจดีย ์ อนสุรณส์ถานแหง่การตรสัรูข้องพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ภายในประดิษฐานพระพทุธเมตตา
พระพทุธรูปท่ีรอดจากการถกูท าลายจากพระเจา้ศศางกา พระพทุธ รูปองคน์ีเ้ป็นพระพทุธรูปปางมารวชิยัแบบศิลปะปาละ 
เป็นท่ีเคารพศรทัธาของชาวพทุธทั่วโลก จากนัน้น าทา่นชมศิลปะอินเดียสมยัพระเจา้อโศกอายกุวา่ ๒,๒๐๐ ปี ชมเสาพระเจา้
อโศกที่ทรงใหส้รา้งเพื่อประกาศศาสนาและถวายเป็นพทุธบชูาแกส่งัเวชนียสถาน ชมประตโูทรณะที่สลกั เรือ่งราวเก่ียวกบั
พทุธประวตัิ แลว้ชมสถปูและภาพสลกัอดีตพระพทุธเจา้ศิลปะสมยัปาละอายรุาว ๑,๒๐๐ ปี “สมยัปาละเป็นชว่งที่พทุธศาสนา
รุง่เรอืงแผข่ยายอยูใ่นอินเดียภาคเหนือโดยมีศนูยก์ลางอยูท่ี่มหาวทิยาลยันาลนัทา รฐัพิหารตามหลกัฐานการบนัทกึจดหมาย
เหตกุารณเ์ดินทางมาสบืทอดพทุธศาสนาของหลวงจีนเหีย้นจงั (พระถงัซมัจั๋ง) และหลวงจีนอีจิ้ง จากประเทศจีน” ไดเ้วลา
สมควรน าทา่นเดินทางกลบัสูท่ี่พกั  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ที่พัก โรงแรม Bodhgaya Gautam  Hotel  หรอืเทียบเทา่,เมืองคยา 

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

 เดินทางสู ่เมืองเวสาลี (ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 6 ชั่วโมง) 
 น าทา่นชมเมืองหลวงของอาณาจกัรวชัชี หนึ่งในสิบหกแคว้นของชมพทูวีปในสมยัโบราณ เมืองนีม้ีช่ือหลายช่ือคือ ไพสาลี ไว

สาลี และเมืองนีเ้ป็นศูนยก์ลางการเผยแพรพุ่ทธศาสนาที่ส  าคัญแห่งหนึ่ง รวมทัง้เป็นที่ก าเนิดของพระมหาวีระศาสดาของ
ศาสนาเชนและที่เป็นตน้ก าเนิดของการท าน า้มนตใ์นพทุธศาสนา เนื่องจากไดเ้กิดทพุิกขภยัรา้ยแรงทั่วเมืองเวสาลีมีคนตาย
มากมาย กษัตรยิล์จิฉวีจึงไดน้ิมนตใ์หพ้ระพทุธเจา้ไดม้าโปรดชาวเมือง พระพทุธเจา้จึงน าเหลา่ภิกษุ ๕๐๐ รูป เดินทางไปโปรด
ที่เมืองไวสาลี พรอ้มทัง้ไดม้ีการประพรมน า้มนตท์ั่วทัง้เมือง น าท่านเที่ยวชม วัดป่ามหาวัน ชมเสาอโศกที่สมบูรณท์ี่สดุและ
งดงามที่สุดของอินเดีย เมืองเวสาลีมีความส าคัญมาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาล โดยเป็นเมืองหลวงแห่งแควน้ที่มีความ
เจริญรุ่งเรืองมากแคว้นหนึ่งในบรรดา ๑๖ แควน้ของชมพูทวีป มีการปกครองดว้ยระบบสามัคคีธรรมหรือคณาธิปไตย ที่
สามารถเรยีกไดว้า่เป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยระบบหนึง่ คือไมม่ีพระมหากษัตรยิเ์ป็นประมขุทรงอ านาจสทิธ์ิขาด มีแต่
ผูเ้ป็นประมขุแห่งรฐัซึง่บริหารงานโดยความเห็นชอบจากรฐัสภา ซึง่จะประกอบไปดว้ยเหลา่สมาชิกจากเจา้วงศต์่าง ๆ ซึง่รวม
เป็นคณะผูค้รองแควน้ ในคมัภีรพ์ระพทุธศาสนากลา่วว่าเจา้วงศต์่างๆ มีถึง ๘วงศ ์และในจ านวนนีว้งศเ์จา้ลิจฉวีแห่งเวสาลี
และวงศเ์จา้วิเทหะแห่งเมืองมิถิลาเป็นวงศท์ี่มีอิทธิพลที่สดุ ในสมยัพทุธกาลพระพทุธเจา้เคยเสด็จมาที่เวสาลีหลายครัง้ แตล่ะ



ครัง้จะทรงประทบัที่กูฏาคารศาลาป่ามหาวนัเป็นสว่นใหญ่ พระสตูรหลายพระสตูรเกิดขึน้ที่เมืองแห่งนี  ้และที่กูฏาคารศาลา
นี่เองที่เป็นที่ๆ พระพุทธองคท์รงอนุญาตใหพ้ระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี  พระนา้นางของพระพุทธองค์ พรอ้มกับบริวาร 
สามารถอุปสมบทเป็นภิกษุณีไดเ้ป็นครัง้แรกในโลก และในการเสด็จครัง้สดุทา้ยของพระพุทธองค์ พระองคไ์ดท้รงรบัสวน
มะม่วงของนางอมัพปาลี นางคณิกาประจ าเมืองเวสาลี ซึ่งนางไดอ้ทุิศถวายเป็นอารามในพระพทุธศาสนา พระพุทธองคไ์ด้
ทรงจ าพรรษาสดุทา้ยที่เวฬวุคาม และไดท้รงปลงอายสุงัขารท่ีปาวาลเจดีย์ และเมื่อหลงัพทุธปรนิิพพานแลว้ได ้๑๐๐ ปี ไดม้ี
การท าสงัคายนาครัง้ที่ ๒ ณ วาลกิาราม ซึง่ทัง้หมดลว้นอยูใ่นเมืองเวสาลี 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  
 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองกุสินารา (ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 4-5 ชั่วโมง) ซึง่เป็นสถานท่ีปรนิิพพานของพระพทุธเจา้   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ที่พัก โรงแรม Om Residency  Hotel หรอืเทียบเทา่,เมืองกสุนิารา 

 
 

วันที ่3 กุสินารา – มหาปรินิพพานสถูป - มกุฎพนัธเจดยี ์-  ลุมพนีิ (เนปาล) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

 

น าท่านชมสงัเวชนีย เมืองกุสินารา ในสมยัพทุธกาลเป็นเมืองเอกหนึ่งในสองของแควน้มลัละ อยู่ตรงขา้มฝ่ังแม่น า้คูก่บัเมือง
ปาวา เป็นที่ตัง้ของสาลวโนทยานหรือป่าไมส้าละ ที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานและเป็นสถานที่ถวายพระเพลิง
พระพทุธเจา้ “สาลวโนทาย” สถานที่เสด็จดบัขนัธปรินิพพาน มีช่ือเรยีกในทอ้งถ่ินว่า มาถากุนวะระกาโกฏ (Matha-Kunwar-
Ka-Kot) ซึ่งแปลวา่ ต าบลเจา้ชายสิน้ชีพ ปรากฏตามคมัภีรว์า่ เมืองนีเ้คยเป็นที่ปรินิพพานของพระพทุธเจา้พระนามวา่ผสุสะ 
เป็นท่ีเกิดบ าเพ็ญบารมีของพระโพธิสตัวห์ลายครัง้ เคยเป็นราชธานีนามว่ากุสาวดีของพระเจา้มหาสทุสัสนจกัรพรรดิ น าท่าน
นมสัการอนสุรณส์ถานท่ีส าคญัคือ มหาปรินิพพานสถปู ซึง่พระเจา้อโศกมหาราชสรา้งไวแ้ละบรรจพุระบรมสารรีกิธาต ุวิหาร
ปรนิิพพานซึง่เป็นท่ีประดิษฐานพระพทุธรูปปางปรนิิพพานอยูภ่ายในและมีซากศาสนสถานโบราณโดยรอบมากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าท่านนมัสการสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าที่มกุฎพันธเจดีย ์แลว้น านั่งสมาธิที่วิหารพระรูปพระพุทธ
ไสยาสน ์มีจารกึก าหนดอายเุก่าแก่กวา่ ๑,๔๐๐ปี แสดงตอนเสด็จปรนิิพพาน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  
 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองลุมพินี (ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 4-5 ชั่วโมง) ซึง่เป็นสถานท่ีประสตูิของพระพทุธเจา้ 

 



*** โปรดเตรียมหนังสือเดินทางตดิตัวไว้ 
เพือ่ประทับตราออกจากประเทศอินเดยีเข้าสู่ประเทศเนปาล *** 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า 
ที่พกั โรงแรม Nansc Hotel หรอืเทียบเทา่,เมืองลมุพินี 

วันที ่4 
สวนลุมพินีวัน - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - วิหารมายาเทวี - พาราณ
สี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 น าท่านชม สงัเวชนียสถาน  สวนลุมพินีวัน เป็นสถานที่พระนางสิริมหามายาประสตูิเจา้ชายสิทธัตถะกุมาร เมื่อวนัศกุร ์วนั

เพ็ญเดือน ๖ ปีจอ ก่อนพทุธศกัราช ๘๐ปี ซึง้ภายในบริเวณมีวิหารมหามายา สระโบกขรณี และเสาพระเจา้อโศกที่มีขนาด
ความสงู ๒๒ ฟตุ ๔ นิว้และมีขอ้ความจารกึเป็นหลกัฐานวา่ “ณ ที่น่ีคือ สถานท่ีประสตูิของเจา้ชายสิทธตัถะ และพระเจา้อโศก
เสด็จมาบูชาในปีที่ ๒๐ แห่งรชักาลของพระองค์” (ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๓ ) ปัจจุบันลมุพินีวนัไดร้บัการบูรณะและมี
ถาวรวตัถุส  าคญัที่ชาวพุทธนิยมไปสกัการะ คือ “เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช” ที่ระบุว่าสถานที่นีเ้ป็นสถานที่ประสตูิของ
เจา้ชายสิทธัตถะ นอกจากนีย้งัมี “วิหารมายาเทวี” ภายในประดิษฐานภาพหินแกะสลกัพระรูปพระนางสิรมิหามายาประสตูิ
พระราชโอรส โดยเป็นวิหารเก่ามีอายรุว่มสมยักบัเสาหินพระเจา้อโศก ปัจจบุนัทางการเนปาลไดส้รา้งวิหารใหมท่บัวิหารมายา
เทวีหลงัเก่า และไดข้ดุคน้พบศิลาจารกึรูปคลา้ยรอยเทา้ สนันิษฐานวา่เป็นจารกึรอยเทา้กา้วที่เจ็ดของเจา้ชายสทิธัตถะที่ทรง
ด าเนินไดเ้จ็ดกา้วในวนัประสตูิ ปัจจุบนัลมุพินีวนัอยู่ในเขตประเทศเนปาล ติดชายแดนประเทศอินเดียทางเหนือเมืองโคราฆปุ
ระ หา่งจากเมืองติเลาราโกต (หรอื นครกบิลพสัดุ)์ ทางทิศตะวนัออก ๑๑ กิโลเมตร และห่างจากสิทธารถนคร (หรือนครเทวท
หะ) ทางทิศตะวนัตก๑๑กิโลเมตร ซึ่งถกูตอ้งตามต าราพระพทุธศาสนาที่กลา่วว่าลมุพินีวนัสถานที่ประสตูิตัง้อยู่ระหว่างเมือง
กบิลพสัดุแ์ละเมืองเทวทหะ ปัจจุบนัลมุพินีวนัมีเนือ้ที่ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ ทางการเรียกสถานที่นีว้่า รุมมินเด มีสภาพเป็น
ชนบท มีผูอ้าศยัอยู่ไม่มากมีสิ่งปลกูสรา้งเป็นพุทธสถานเพียงเล็กนอ้ย แต่มีวดัพุทธอยู่ในบริเวณนีห้ลายวดั รวมทัง้วดัไทย
ลมุพินี ลมุพินีวนัไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกประเภทมรดกทางวฒันธรรมตัง้แตปี่ พ.ศ.๒๕๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง  
 น าเดินทางสู ่เมืองพาราณส ี (ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 6-7 ชั่วโมง) สถานท่ีแสดงปฐมเทศนา  ดินแดนแหง่การแสวงบญุ



ช าระบาป มรดกโลกที่มี ชีวิตสี่พันปีของอินเดียและเป็นเมืองหลวงแคว้นกาสี  มีแม่น ้าคงคาอันศักดิ์สิทธ์ิไหลผ่าน มี
ประวตัิศาสตรย์าวนานกวา่ 4,000 ปี จดัเป็นเมืองสทุธาวาสที่สถิตแหง่ศิวเทพและถือวา่เป็นเมืองอมตะของอินเดีย เป็นท่ีแสวง
บญุทัง้ของชาวฮินดแูละชาวพทุธทั่วโลก          

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ที่พกั โรงแรม City Inn Hotel หรอืเทียบเทา่,เมืองพาราณส ี

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

05.00 น. อรุณสวสัดิย์ามเชา้กบัเชา้วนัใหมท่ี่สดใส น าท่านล่องเรือแม่น ้าคงคา สมัผสักบัความหลากหลายของผูค้นและที่แมน่ า้คงคา
ที่ชาวฮินดเูช่ือวา่เป็นสถานท่ีศกัดิส์ทิธ์ิ เนื่องจากเป็นจดุที่ตุม้ห ูของพระศิวะตกอยูใ่ตแ้มน่ า้แหง่นี ้ในทางพทุธศาสนาเองเช่ือกนั
วา่เป็นสถานท่ีไดน้ าพระอฐิัของพระพทุธเจา้มาลอยองัคารท่ีแม่น า้แหง่นีด้ว้ย น าทา่นถวายกระทงเป็นพทุธบชูา ณ ที่นี่เองทา่น
จะไดส้มัผสัวิถีชีวิตของชาวฮินดซูึง่จะมาอาบน า้ ดื่มน า้รวมทัง้ทา่น า้ที่น่ีจะมีพิธีเผาศพในชว่งเชา้ตรูก่่อนพระอาทิตยข์ึน้ จากนัน้
น าทา่นเดินทางกลบัโรงแรม 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 น าท่านชมสงัเวชนียสถาน เมืองสารนารถ สถานท่ีแสดงปฐมเทศนา นมสัการสถปูเจาคันธี สถานท่ีพระพทุธเจา้พบปัจจคัคี

อีกครัง้หลงัจากตรสัรูแ้ลว้ น านมสัการธรรมเมขสถปู ที่เช่ือกนัวา่เป็นสถานท่ีพระพทุธเจา้ทรงแสดงปฐมเทศนาหวัขอ้ธรรมจกั
กปัปวตัตนสตูรท าใหพ้ระโกณฑญัญะบรรลโุสดาบนัพระพทุธศาสนาจึงมีพระรตันตรยัครบ ๓ ประการ แลว้น าชมวิหารมลูคนัธ
กฏิุหลงัใหมภ่ายในประดิษฐานพระพทุธรูปปางปฐมเทศนาเลยีนแบบคปุตะและจิตรกรรมฝาผนงัเล่าเรือ่งพทุธประวตัิฝีมือช่าง
ชาวญ่ีปุ่ น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แลว้น าท่านชมพิพิธภณัฑแ์ห่งเมืองสารนาถ  ชมหวัเสาพระเจา้อโศก ท าเป็นรูปสิงหบ์างท่านอธิบายว่าเป็นสญัลกัษณข์อง
ศากยสงิหพ์ระราชวงศข์องพระพทุธเจา้ เสามีฐานบวัคว ่า มีบลัลงักส์ี่เหลี่ยมรอบสลกัเป็นรูปธรรมจกัรและรูปชา้ง มา้ สงิหแ์ละ
โค แลว้น าชมโบราณวตัถุที่ขุดคน้พบในบริเวณเมืองสารนาถและเมืองใกลเ้คียง อาทิเช่น พระพุทธรูปศิลปะแบบคนัธาระ 
แบบมถุรา แบบคุปตะ และ แบบปาละ ฯลฯ แลว้น าชมโบราณวตัถุชิน้เอกของพิพิธภณัฑ์ พระพุทธรูปแบบคุปตะปางปฐม
เทศนา ที่คน้พบบรเิวณใกล้ๆ กบั มลูคนัธกุฎี สถานที่จ าพรรษาของพระพทุธเจา้ “อนึ่งศิลปะคปุตะไดร้บัการยกยอ่งวา่มีความ
งดงามและสมบูรณ์แบบที่สดุในศิลปะอินเดียทัง้มวลและเมืองสารนาถยงัเป็นศูนยก์ลางของโรงเรียนสกุลช่างคุปตะ ที่อายุ
เก่าแก่ถึง ๑,๔๐๐ ปีมาแลว้ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง  



 น าทา่นเดินทางกลบัไปยงั เมืองพุทธคยา (ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 5-6 ชั่วโมง) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ที่พกั โรงแรม Bodhgaya Gautam  Hotel  หรอืเทียบเทา่,เมืองคยา 

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

 ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดินทางสูส่นามบินพทุธคยา 
10.40 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินแอรเ์อเชีย (Air Asia) เที่ยวบินที่ FD123  (ใชเ้วลาเดินทาง

โดยประมาณ 02.40 ชม.) (มีบรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
14.50 น. ถึงสนามบินดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร โดยความสวสัดิภาพ 

 

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

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ทา่น 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี : 05-10 ม.ค. 63 19,999 19,999 18,999 5,900 10,900 
วนัท่ี : 12-17 ม.ค. 63 19,999 19,999 18,999 5,900 10,900 
วนัท่ี : 19-24 ม.ค 63 19,999 19,999 18,999 5,900 10,900 
วนัท่ี : 26-31 ม.ค. 63 20,999 20,999 19,999 5,900 11,900 
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ติดต่อสอบถาม ราคานี้รวมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่าอนิเดีย) 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าอนิเดยี ทา่นละ 3,000 บาท 
และค่าวีซ่าเนปาล ทา่นละ 1,000 บาท 

ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท้์องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,800 บาท/ท่าน/ทริป 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่อืหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 

 

 เงือ่นไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 



2.  ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ 
ก่อนทกุครัง้ เพ่ือเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบรษิัทไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากับสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ
คา่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่ึงจ  านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   



 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่อินเดียแบบออนไลน ์5 วนัท าการ ทา่นละ 3,000 บาท 
3. คา่วีซา่เขา้ประเทศเนปาล 3 วนัท าการ ทา่นละ 1,000 บาท 
4. กระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด  

30 กิโลกรมั/ทา่น 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบนิก าหนด 
5. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องด่ืม , ค่าอาหารท่ีสั่ งเพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท,์ คา่ซกัรีดฯลฯ 
7. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
8. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งดา้ว 
9. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,800 บาท /ทา่น/ทรปิ 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิ

เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไมร่บัผิดชอบคา่บรกิารท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 



7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส  าหรับ
คา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานี ้โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเชน่นัน้ทางบรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ทีม่ีความประสงคต้์องการขอยืน่วซ่ีาอนิเดยีแบบออนไลน ์
เอกสารในการยืน่วซ่ีาอินเดยีส าหรับผู้ทีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนงัสือเดนิทาง (Passport) หนงัสือเดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรบัประทบัวีซา่อย่างนอ้ย 2 หนา้ 
อายุใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่ง
เอกสารบรษิัทจะไมร่บัผิดชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2x2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเท่านัน้ จ  านวน 1 ใบ เป็นรูปท่ีถ่ายจากรา้น
ถ่ายรูปเท่านัน้ รูป (หา้มสวมแวน่ตาหรือเครื่องประดบั, ไม่ใส่ชดุขา้ราชการหรือเครื่องแบบใดๆ 
ไมเ่ป็นรูปสติก๊เกอรร์วมถึงหา้มใชรู้ปท่ีถ่ายเองและปริน้ทเ์อง) 

3. แบบฟอรม์ 
*** เอกสารการย่ืนขอวีซา่อินเดียแบบออนไลน ์ 

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

ขอ้ความหรือเนือ้หาตอ้งครบถว้นและมีความชดัเจนเท่านัน้ *** 
 

ส าหรับผู้ทีม่ีความประสงคต้์องการขอยืน่วซ่ีาเนปาล 
เอกสารในการยืน่วซ่ีาเนปาลส าหรับผู้ทีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนงัสือเดนิทาง (Passport) หนงัสือเดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรบัประทบัวีซา่อย่างนอ้ย 2 หนา้ 
อายุใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่ง
เอกสารบรษิัทจะไมร่บัผิดชอบในกรณีสญูหาย* 



2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2x2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเท่านัน้ จ  านวน 1 ใบ เป็นรูปท่ีถ่ายจากรา้น
ถ่ายรูปเท่านัน้ รูป (หา้มสวมแวน่ตาหรือเครื่องประดบั, ไม่ใส่ชดุขา้ราชการหรือเครื่องแบบใดๆ 
ไมเ่ป็นรูปสติก๊เกอรร์วมถึงหา้มใชรู้ปท่ีถ่ายเองและปริน้ทเ์อง) 

3. แบบฟอรม์ 
*** เอกสารในการย่ืนวีซา่เนปาลตอ้งใชเ้อกสารเป็นตวัจริงเทา่นัน้ *** 

 

 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือท่านได้ท าการจอง ทวัร์อนิเดยี กบั ไทยฟลาย ทราเวล จ ากดั จากนั้น เจ้าหน้าทีจ่ะตดิต่อกลบั 

เพ่ือแจ้งรายละเอยีดการช าระเงนิโทร 02-7138992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองได้ตลอดเวลาท าการ 
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