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ครัง้หน่ึงในชิวิตของชาวพุทธตอ้งไป“ครัง้หน่ึงในชีวิตปฏิบติับูชา...ตามรอยพระศาสดา!!! 
ณ ประเทศอินเดีย และ เนปาล ที่คุณควรหาโอกาสดีๆๆ ไปเยือน.. 

ส าหรบัชาวพทุธแลว้ การไดต้ามรอยพระพุทธเจา้ไปสกัการะ“สงัเวชนียสถาน 4 ต าบล” อนัไดแ้ก ่
สถานที่ประสูติ(ลุมพินี) ตรสัรู(้พุทธคยา) ปฐมเทศนา(สารนาถ) และปรินิพพาน(กสิุนารา) 

ในประเทศอินเดีย-เนปาล ถือเป็นหน่ึงในมงคลสูงสุดของชีวิต 
“ดูกอ่นอานนท ์ สงัเวชนียสถาน 4 แหง่ เป็นที่ควรเหน็ของกลุบุตรผูมี้ศรทัธา ดว้ยระลึกวา่” 
• พระตถาคตประสูติในที่น้ี ๑ เมืองลุมพินีวนั  
• พระตถาคตตรสัรูอ้นุตตรสมัมาสมัโพธิญานในที่น้ี ๑ เมืองพุทธคยา  
• พระตถาคตยงัธรรมจกัรใหเ้ป็นไปแลว้ในทีน้ี่ ๑ เมืองพาราณสี 
• พระตถาคตเสดจ็ปรินิพพาน ดว้ยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่น้ี ๑ เมืองกสิุนรา 
 ลุมพินีวนั...(ประเทศเนปาล) สถานที่ “ประสูติ”แหง่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้  
 พุทธคยา..จงัหวดัคยา ประเทศอินเดีย สนันิษฐานวา่เป็นสถานที่ที่เจา้ชายสิทธตัถะตรสัรูเ้ป็น

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ถือกนัวา่เป็นสถานที่ศกัดิสิ์ทธิที์สุ่ดของชาวพุทธทัว่โลก  
 สารนาถ..เมืองพาราณสี สนันิษฐานวา่เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจา้แสดงปฐมเทศนา ซึง่พระเจา้

อโศกมหาราชไดท้รงสรา้งไวเ้พือ่เป็นอนุสรณแ์กพ่ระพุทธเจา้  
 กสิุนารา.. สนันิษฐานวา่เป็นสถานที่ดบัขนัธปรินิพพานของพระพุทธเจา้ 
 พาราณสี.. เสน่หพ์นัปีที่ไมลื่มเลือน เมืองอมตะและเป็นที่แสวงบุญทัง้ของชาวฮินดูและชาว

พุทธทัว่โลก 
 สาวตัถี.. สถานที่พระพุทธเจา้แสดงปาฏิหาริยส์ าคญัครัง้สุดทา้ย 
 ทชัมาฮาล เป็นอนุสรณส์ถาน ต ัง้อยูใ่นเมืองอคัรา ประเทศอนิเดีย นบัเป็นหน่ึงในเจด็ส่ิง

มหศัจรรยข์องโลกยุคใหม ่
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายการท่องเท่ียว 
 วนัที่ -1 ของการเดินทาง: วนัพุธ ที่ 11 มีนาคม 2563 

ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ)-เมืองพุทธคยา (ประเทศอินเดีย) 
06.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตู 2 -4 เคานเ์ตอร ์

เชค็อินสายการบิน Thai Airways (TG) เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกใน
การเชค็อินรบับตัรโดยสาร **หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ชค็อินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 
นาที และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขูึน้เครื่องกอ่นเวลาเครื่องออก 30 นาที (แนะน าใหโ้หลดของที่ไม่จ าเป็นลง
ใตท้อ้งเครื่องเน่ืองจากเจา้หนา้ที่อินเดียตรวจอยา่เขม้งวด) 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ  เป็นตน้  กรุณาใส่ใน

กระเป๋าเดินทางใบใหญห่า้มน าติดตวัขึน้เครื่องบิน 
 วตัถทุี่เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลช ัน่ น า้หอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้  จะถูกท าการ

ตรวจอยา่งละเอียดอีกครัง้ โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกิน  00  ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไม่เกิน  000  ml.  
09.55 น. บินตรงสู่ เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Thai Airways  เที่ยวบินที่ TG2353ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 3 ช ัว่โมง 20 นาที (มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
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11.50 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองคยา ประเทศอินเดีย (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าไทย 1.30 ช.ม.กรุณาปรบั
นาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง
และรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้น าท่านเดินทางสู่ พุทธคยา พุทธสงัเวชนียสถาน ที่ส าคญัที่สุด 0 ใน 4 
สงัเวชนียสถาน และถือวา่เป็นสถานที่ศกัดิส์ิทธิข์องชาวพุทธทั่วโลก“เมืองพุทธคยา” เปิดประตูสู่เสน้ทางตาม
รอยพระพุทธเจา้ สถานที่ตรสัรูข้องสมัมาสมัพุทธเจา้ พุทธคยา คือค าเรียกกลุ่มพุทธสถานส าคญั ซึง่เป็นพุทธ
สถานที่มีความส าคญัที่สุด 0 ใน 4 แห่ง ของชาวพุทธ เป็นที่ต ัง้ของสถานที่ตรสัรูข้องพระสมัมาสมัพุทธเจา้ 
พุทธสงัเวชนียสถานที่มีความส าคญัที่สดุของชาวพุทธทัว่โลก 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
น าท่าน เดินทางสู่ บา้นนางสุชาดา เป็น
ธดิาของ เสนียะ ( เสนานิกุฏุมพี) ผูมี้ทรพัย ์
ซึง่เป็นนายใหญแ่ห่งชาวบา้นเสนานิคม ต าบล
อุรุเวลา เม่ืออายุย่างเขา้สู่วยัสาวนางไดท้ าพิธี
บวงสรวงต่อเทพยดาที่สิงสถิต ณ ตน้ไทร
ใหญ่ตน้หน่ึงใกลบ้า้นของนาง โดยไดต้ั้ง
ปณิธานความปรารถนาไว ้ 2 ประการ คือ 

           0.ขอใหข้า้พเจา้ไดส้ามีที่มีบุญ มีทรพัยส์มบติั 
และมีชาติสกลุเสมอกนั  

          2.ขอใหข้า้พเจา้มีบุตรคนแรกเป็นชาย เม่ือ
ความปรารถนาส าเร็จสมบูรณ ์ นางไดท้ าพลี
กรรมบวงสรวงสงัเวยเทพยดาดว้ยขา้วมธุปายาส ในวนัขึน้ ๑๕ ค ่า เดือน ๖ น าคณะเจริญภาวนา.....
จนถึงเวลาอนัสมควร 
น าท่านชมวิว ริมสองฝ่ัง แม่น ้าเนรญัชรา แม่น ้าส าคญัในพุทธประวติั ชาวบา้นแถบน้ันเรียกว่า “ลิลา
จนั” มาจากค าสนัสกฤตว่า “ไนยรญัจนะ” แปลว่า แม่น ้าที่มีสีใสสะอาด แม่น ้าทัง้สายกวา้งราว ๑ กิโลเมตร 
ในสมยัพุทธกาล แม่น ้าเนรญัชราไหลผ่านแควน้มคธ ณ ต าบลอุรุเวลาเสนานิคม ซึง่ตัง้อยู่บนลุ่มแม่น ้าเนรญั
ชรา อนัเป็นภมิูสถานที่สงบน่ารื่นรมย ์ พระมหาบุรษุทรงเลือกที่แห่งนีเ้ป็นที่บ าเพ็ญเพียร ทรงประทบัอยู่ ณ ที่นี ้
นานถึง ๖ ปี พระมหาบุรษุทรงบ าเพ็ญทุกรกิริยาและเปลี่ยนมาทรงด าเนินในมชัฌิมาปฏิปทา จนไดต้รสัรูอ้นุตร
สมัมาสมัโพธญิาณภายใตต้น้พระศรีมหาโพธ ิ ณ ริมฝ่ังแม่น า้เนรญัชราแห่งนี ้

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ มหาเจดียพุ์ทธคยา เจดียพุ์ทธคยาหรือพระมหาโพธิเ์จดีย ์ คืออนุสรณส์ถานแห่ง
การตรัสรูข้องพระสัมมาสัมพุทธเจา้ มี
ลักษณะเป็นเจดียส์ี่ เหลี่ยมทรงสูง เ ป็น
สถาปัตยกรรมและศิลปะแบบอินเดีย สูง
ประมาณ 070 ฟุต แบ่งออกเป็น 2 ช ัน้ 
ช ั้น แ ร กปร ะ ดิษ ฐ านพร ะพุ ทธ เ มตตา 
พระพุทธรูปปางมารวิชยัศิลปะปาละ เป็น
พระพุทธรูปใหญ่หน่ึงเดียวในเจดียท์ี่ไม่ถูก
ท าลายจากกษัตริยช์าวฮินดใูนสมยัที่มีการ
กวาดลา้งพระพุทธศาสนาในอินเดีย ส่วน
ช ัน้ที่  2 ประดิษฐานพระพุทธปฏิมาปาง
ประทานพร บริเวณโดยรอบเจดียมี์เจดีย ์
บริวารลอ้มอยู่ท ัง้ 4 ทิศ เดิมเจดียพ์ุทธค
ยาเป็นวิหารขนาดไม่ใหญ่นัก ต่อมาในปี 
พ.ศ.674 พระเจา้หุวิชกะทรงบูรณะเพ่ิมเติม
ใหมี้ขนาดใหญ่กว่าเดิม ในปัจจุบันเจดีย ์
พุทธคยาถือเป็นแลนดม์ารค์ของกลุ่มพุทธ
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สถานพุทธคยา  เขา้กราบสกัการะ มหาเจดีย ์“ตน้พระศรีมหาโพธิ”์ คือตน้โพธิท์ี่พระพุทธเจา้ประทบัใน
ชว่งเวลาตรสัรู ้ เป็นพนัธุไ์มท้ี่เป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนมาตัง้แตส่มยัพุทธกาล ตน้พระศรีมหาโพธิมี์
ทัง้หมด 4 ตน้ 
-ตน้แรกคือตน้ที่พระพุทธเจา้ทรงตรสัรูซ้ ึง่ตายลงในสมยัของพระเจา้อโศกมหาราช 
-ตน้ท่ีสองคือตน้ที่แตกหน่อออกมาจากตน้แรกและไดถู้กท าลายลงในสมยัพระเจา้สาสงัการ กษตัริยฮิ์นด ู
-ตน้ท่ีสามคือตน้ที่แตกหน่อออกมาจากตน้แรกและไดต้ายลงเพราะขาดการบ ารุงดูแล เน่ืองจากเป็นชว่ง
พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียเสื่อมโทรม 
-ตน้ท่ีส่ีคือตน้ศรีมหาโพธิต์น้ปัจจุบนัที่แตกหน่อมาจากตน้ที่ 3 ปัจจุบนัมีอายุ 038 ปีใตต้น้พระศรีมหาโพธิ ์
เป็นที่ประดิษฐานของพระแท่นวชัรอาสน ์ พระแท่นที่พระเจา้อโศกมหาราชทรงสรา้งขึน้เพ่ือบูชาสถานที่บ าเพ็ญ
เพียรของพระพุทธเจา้ ตวัแทน่ท าจากทองมีความยาว 7 ฟุต สลกัเป็นรูปเพชร พญาหงส ์ และดอกมณฑารพ
สลบักนั พระและพุทธศาสนิกชนนิยมไปสกัการะ สวดมนต ์ หรือน่ังท าสมาธิอยู่รอบๆ บริเวณตน้พระศรีมหา
โพธิแ์ละพระแทน่วชัรอาสนแ์ห่งนี ้

รายการท าบุญ ..ร่วมพิธีถวายผา้หุ่มพระพุทธเมตตา ในพระวิหารพระพุทธเมตตา ณ ตน้พระศรีมหาโพธิ ์
จ านวน 1ชดุ (บจ.หิมาลายนั ทราเวล จดัน าใหเ้พ่ือถวายพุทธบูชา.....อนุโมทนา สาธุ สาธุ 
สาธุ ) 

ค า่     บริการอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ท่ีพกั ณ Hotel  Mahabodhi หรือเทียบเท่า  

(เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย)  
 

 วนัที่ -2 ของการเดินทาง: วนัพฤหสั ที่ 12 กุมภาพนัธ ์ 2563 
เมืองพุทธคยา -เมืองราชคฤห ์–นาลนัทา- เมืองพุทธคยา  

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 
08.00 น. น าท่านเดินทางโดยรถโคช๊..สู่เมืองราชคฤห ์(Rajgir) (ระยะทาง70 กม.ไป2ชม.- กลบั2 ชม.)เป็นชือ่เมือง

หลวงของแควน้มคธสมยัพุทธกาลเป็นเมืองใน
หุบเขา มีภเูขาลอ้มรอบ ๕ ลูก จึงมีชือ่เรียก
อีกอย่างหน่ึงว่า เบญจคีรีนคร คือ อิสิคิรี 
บณัฑวะ คิชฌกูฏ เวภาระ และเวปลละเมือง
หลวงของแควน้มคธในอดีตที่มี พระเจา้พิม
พิสารครองเมืองตัง้อยูบ่นหุบเขาทกุทิวภเูขา 5
ลูกลอ้มรอบ คือเวปุลละ, เวการะ, ปัณฑวะ, 
อิสิคิริและคิชกูฏ และ ราชคฤหย์งัเป็นเมือง
หลกัพระพุทธศาสนา โดยพระพุทธเจา้เสด็จไป
โปรดพระเจา้พิมพิสารผูค้รองนคร เป็นเมืองที่
มีประวติัความเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนา
มากที่สุด สถานที่ที่เก่ียวขอ้งกบัพระพุทธเจา้และพระสาวกยงัปรากฏอยู่มากมาย เชน่ พระคนัธกุฎีบนยอด
เขาคิชฌกูฏ วดัเวฬุวนัซึง่เป็นวดัแห่งแรกใน
พระพุทธศาสนา ถ า้สุกรขาตาที่พระสารีบุตร
ไดบ้รรลุธรรถ า้สตับรรณคูหาที่ท าสงัคายนา
ครัง้แรก….เมืองหลวงของราชคฤห ์ ถูกยา้ยไป
ไวท้ี่ปาฏลีบุตรตัง้แต่สมยัพระเจา้อชาตศตัร ู
ส่งผลใหร้าชคฤหใ์นปัจจุบันเป็นเพียงเมือง
เล็กๆ ในรฐัพิหาร มีผูอ้ยู่อาศยัไม่มาก มี
สภาพเกือบเป็นป่า แต่เป็นสถานที่แสวงบุญ

ทางขึน้เขาราชคฤห์ 
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ของชาวพุทธทัว่โลกแห่งหน่ึง น าท่านขึน้สู่ยอดราชคฤห ์ น าพาท่านท าสมาธิภาวนา และบ าเพ็ญกุศล ณ 
พระคนัธกฎุิชมทิวทศันเ์มืองราชคฤหจ์ากพืน้สงู ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นลงจากยอดเขา แวะชมและบ าเพ็ญกุศล 
ณ ซากชวีกมัพวนั “สวนมะม่วงของหมอชวีก” เป็นซากอารามของหมอชวีกชวีกโกมารภจัจ ์ ยกสวนมะม่วงถวาย
ในคราวที่พระเทวทตัตป์ระทุษรา้ยพระองคโ์ดยกลิง้หินลงใส่พระพุทธองค ์ ท าใหส้ะเก็ดหินกระเด็นถูกพระบาทของ
พระองคจ์นหอ้พระโลหิตหมอชวีกโกมารภจัจถ์วายการรกัษาพยาบาล ณ อารามแห่งนี้ และแวะชมและบ าเพ็ญ
กศล ณ ซากเรือนคมุขงัพระเจา้พมพิสาร สถานที่พระเจา้อชาติศตัรูน าพระราชบิดาของพระองค ์ มาคุมขงัไวจ้น
สิน้พระชนม ์

หมายเหต:ุ  การขึน้เขาคิชฌกูฏ ลาดชนัพอประมาณ ระยะทางโดยรวมประมาณ 750เมตร ทุกท่านจะตอ้งเดิน
ขึน้รถยนตไ์ม่สามารถขีน้ไปถึงใชเ้วลาประมาณ 20นาทีท่านท่ีเดินไม่ไหวสามารถขึน้ไดโ้ดยการนั่งเสล่ียงโปรด
แจง้หวัหน้าทวัร ์(มีคา่ใชจ้่ายนอกเหนือจากคา่ทวัร)์ 
จากน้ัน น าท่านสู่ บ่อน ้าพุรอ้นตะโปทารามตโปทาราม สถานท่ีอาบน ้าพุรอ้น ช าระบาป ตามความเชื่อของ 

พราหมณ-์ฮินดู อาบน ้าแบ่งตามวรรณะ เป็น
ความเชื่อมาต ัง้แต่ก่อนมีพุทธศาสนา สถานที่
อนัเป็นตน้บญัญติัสิกขาบทใหพ้ระภิกษุสรงน ้าได ้15 
วนัต่อครัง้ ปัจจุบนัเป็นบ่อน ้าศกัดิส์ิทธิ ์ ตโปทานที
หรือตโปทาราม เป็นวดัฮินดูที่คนทั่วโลกมุ่งไปดูแขก
อาบน ้า ที่เชื่อว่าเป็นน ้าศกัดิส์ิทธิจ์ากเขาเวภาร
บรรพต เป็นธารน ้าอุ่นที่เชือ่ว่ารกัษาโรคภยัไขเ้จ็บได ้
วิธีอาบแบ่งเป็นช ัน้ๆตามวรรณะสูงต ่า พวกวรรณะ
พราหมณไ์ดอ้ยู่ช ัน้สูงสุด เป็นน ้าตน้น ้าที่ใสสะอาด 
ด่ืม อาบ ซกัผา้แลว้ไหลลงไปใหช้นช ัน้แพศยใ์ช ้
จากน้ันไหลลงไปใหว้รรณะศูทรใช ้ สุดทา้ยที่วรรณะ
จณัฑาลที่ตอ้งใชน้ ้าที่ด าป๋ีสีขีโ้คลนเต็มไปดว้ยสิ่ง
ปฏิกลูของพวกวรรณะที่สงู 

11.30 น. บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งโรงแรม เมืองราชคฤห.์..... 
12.30 น. น าท่านเขา้สู่ วดัเวฬุวนัมหาวิหาร วดัแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ที่พระเจา้พิมพิสารทรงยกพระราชอุทยาน

สวนไมไ้ผ่ถวายเป็นที่ประทบัแห่งแรกแดพ่ระพุทธเจา้และเหล่าพระสงฆส์าวก พุทธองคท์รงประทบัจ าพรรษา ณ ที่
แห่งนีแ้ลว้ 6 พรรษา เจริญพระพุทธมนตเ์จริญสมาธิภาวนา ณ อโุบสถสถานที่ประชมุพระสาวกอรหนัต ์ 1,250
รปู ในวนัเพ็ญขึน้ 15 ค ่าเดือน 3 ซึง่เรียกการประชมุนี้ว่า จาตุรงคสนันิบาต มูลเหตุแห่งพิธีมาฆบูชา และพุทธ
องคไ์ดท้รงแสดงโอวาทปาติโมกขแ์กภ่ิกษุเหลา่น้ัน.. 

 จากน้ัน  น า ท่ าน เ ดิ นท า ง สู่  เ มื อ ง น า ล ันท า  ชม 
มหาวิทยาลยันาลนัทาเก่า (โอลนาลนัทา) ซาก
มหาวิทยาลยัพุทธศาสนาที่เคยรุ่งเรืองโด่งดงัมากที่สุดใน
โลก มีพระนักศึกษาจ านวนหม่ืนเม่ือราว พ.ศ.0700 
ไดถู้กชาวมุสลิมรุกรานสงัหารพระและคณาจารย ์ เผา
ท าลายเสียสิน้ปัจจุบนัเหลือไวแ้ต่ซากปรกัหกัพงัปรากฏ
เป็นรูปฐานและผนังของอาคารยาวเหยียดในบริเวณอนั
กวา้งขวาง และสถานที่แห่งนี้ยงัเป็นบา้นเกิดของพระ
โมคคลัลานพ์ระสารีบุตร   บ าเพ็ญกุศล ณ บา้น
พระสารีบุตร  สกัการะ “สถปูพระสารีบุตร” ที่บรรจุอฐัิ
ธาตุของพระสารีบุตรและ น าท่านสกัการ“หลวงพ่อด า”  ขา้งนาลนัทา นับเป็นพระพุทธรูปที่มีความส าคญั
องคห์น่ึงเพราะเป็นพระพุทธรูปที่หลงเหลืออยู่ไม่ก่ีองคท์ี่ไม่ถูกท าลาย ชาวบา้นเรียกว่า เตลิยบาบา หรือหลวงพ่อ
น า้มนั  
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06.30 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองพุทธคยา เสน้ทางเดิม ส าหรบัการเกิดมาเป็นชาวพุทธ สกัครัง้หน่ึงในชวีิตก็ขอให ้
ไดม้าเที่ยวอินเดีย น่ันคือการไดม้ากราบนมสัการพระมหาเจดียพ์ุทธคยา สถานที่ตรสัรูข้ององคพ์ระสมัมาสมัพุทธ
เจา้ เพ่ือความเป็นสิริมงคลแห่งชวีิตและครอบครวั... 

19.30 น.      บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร โรงแรมอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
ท่ีพกั ณ Hotel  Mahabodhi หรือเทียบเท่า  

(เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย)  
 

วนัที่-3 วนัศุกร ์ที่ 13 มีนาคม 2563  
เมืองพุทธคยา – พาราณสี 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.30 น. นมสัการ พระมหาเจดียพุ์ทธคยา สถานที่ตรสัรูอ้นุตรสมัมาสมัโพธิญาณของพระผูมี้พระภาคเจา้  กราบ

สกัการะหลวงพ่อ พระพุทธเมตตา ประดิษฐานภายในมหาเจดียพ์ุทธคยา พระพุทธปฏิมากรปางชนะมารที่รอดพน้
จากการถ ู กท าลายจากน ้ามือกษตัริยฮิ์นดูอย่างปาฏิหาริย ์ ดว้ยพระพกัตรท์ี่แสดงออกดว้ยเมตตากรุณาอัน้เป่ียม
ลน้ชาวพุทธทั่วโลกจึงต่างพากนัเบียดเสียดเพ่ือเขา้ไปกราบไหวบู้ชา สกัการะ  พระแท่นวชัรอาสน ์ ภายใตร้่ม
พระศรีมหาโพธิอ์นัศกัดิส์ิทธิท์ี่สุดในดินแดนถ่ินพุทธภูมิ นมสัการสตัตมหาสถาน  ที่ส าคญัอนัอยู่ใกลเ้คียง 
ไดแ้ก ่อนิมิสเจดีย ์รตันจงกรมเจดีย ์รนัตนฆรเจดีย  และสระมุจลินท ์เป็นตน้ ท าสมาธ ิถวายเป็นปฏิบติับูชา 

 จากนัน้  น าท่านเดินทางสู่เมืองพาราณสี (Varanasi)(ระยะทาง 250 กม.ประมาณ 5-6 ชม.) 
11.30 น. บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภตัตาคาร ระหว่างทาง 
บ่าย น าท่านเดินทางต่อไปเมืองพาราณสี หรือ วาราณสี (Varanasi)( เป็นชือ่ของเมืองหลวงแควน้กาสี ประเทศ

อินเดีย มีแม่น า้คงคาอนัศกัดิส์ิทธิไ์หลผ่าน มีประวติัความเป็นมายาวนานกว่า 4000 ปี ในชาดกไดร้ะบุชือ่เมืองนี้
มากมายผูค้รองเมืองก็มกัจะชือ่พระเจา้พรหมทตัตค์ุน้หูของชาวพุทธมาก สมยัพุทธกาลเมืองนี้เก่ียวขอ้งกบัพระ
พุทธองคต์อนตรสัรูแ้ลว้ใหม่ๆไดเ้สด็จจากอุรุเวลาเสนานิคมมายงัป่าอิสิปตนมฤคทายวนั(ป่าเป็นที่ปฏิบติัธรรมของ
ฤาษีอนัเป็นเขตอภยัทาน)ปัจจบุนัเมืองนีเ้รียกวา่“สารนาถ”(ที่พ่ึงของหมู่กวาง)  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ โรงแรมอิสระตามอธัยาศยั   
 ท่ีพกั ณ Hotel Radisson Ble หรือเทียบเท่า 

(เมืองพารณสี ประเทศอินเดีย)  
 

วนัที-่4 ของการเดินทาง : วนัเสาร ์ที่ 14 มีนาคม 2563 
เมืองพาราณสี – เมืองกุสินารา  

06.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
07.30 น. น าท่านเดินทางสู่  สารนาถ เดิมเรียกว่า ป่าอิสิปตนมฤคทายวนัแวะชมเจาคนัธีสถูป สถานที่ที่พระพุทธ

องคท์รงพบปัจจวคีย ์ น าท่านชมพิพิธภณัฑส์ารนาถ พิพิธภณัฑส์ารนาถเป็นพิพิธภณัฑท์ี่เก็บรกัษาวตัถุ
โบราณต่างๆ โดยมีพระพุทธรูปที
โด่งดังคือ พระพุทธรูปปางปฐม
เทศนา ซึง่ถกูสรา้งขึน้ในสมยัคปุตะ 
พระพุทธรูปนี้ถูกคน้พบที่ป่าอิสิป
ตนมฤคทายวัน  ซึ่ ง ถือว่ า เ ป็น
พระพุทธรูปที่ งดงามมาก ชนะ
รางว ัลการประกวดขององคก์าร 
UNESCO และเป็นองคพ์ระพุทธรูป
ซึง่งดงามจนเป็นที่กล่าวขานกนัว่า
หากส่งเขา้ประกวดอีกรอ้ยครั้งก็
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จะตอ้งชนะทัง้รอ้ยครัง้เขา้สู่ ธมัเมกขสถูป สกัการะ พระมูลคนัธกุฏิ กุฏิที่พระพุทธองคจ์ าพรรษาครัง้แรก
หลงัจากตรสัรู ้ ชมหลกัศิลาจารึกของพระเจา้อโศกมหาราชอนัเป็นหลกัฐานส าคญัสื่อใหรู้ว้่าเป็นสถานที่พระพุทธ
องคไ์ดแ้สดงปฐมเทศนาเป็นครัง้แรก ชม “ยะสะเจดีย”์ สถานที่ยะสะกุลบุตรพบพระพุทธองค ์ แลว้ชม สงัฆาราม 
กวา่ 1,000 หลงั เขา้ชม พิพิธภณัฑ ์ สารนาถ ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาที่เก่าแก่และงดงามที่สุด
ในโลก พระพุทธรปูองคนี์ไ้ดส้ง่ประกวดระดบัโลกและชนะเลิศมาแลว้หลายครัง้ 

รายการท าบุญ ..รายการท่ีจะบ าเพ็ญกุศล ถวายผา้ห่ม ธมัเมกขสถูป จ านวน 1 ชดุ บจ.หิมาลายนั ทราเวล 
จดัน าใหเ้พ่ือถวายพุทธบูชา.....อนุโมทนา) 

11.30 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ระหว่างทาง 
02.30 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองกุสินารา (ระยะทาง 190 กม.ประมาณ 6-7 ชม.)  เป็นที่ต ัง้ของสงัเวชนียสถานแห่งที่ 

4 ในสมยัพุทธกาลเป็นเมืองเอกหน่ึงในสองของแควน้มลัละ เป็นที่ต ัง้ของสาลวโนทยานหรือป่าไมส้าละที่
พระพุทธเจา้เสด็จดบัขนัธปรินิพพานและเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจา้ และจดัเป็นพุทธสงัเวชนีย
สถานที่ส าคญัแห่งที่ 4 ใน 4 สงัเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่เสด็จดบัขนัธปรินิพพานแห่งองคส์มเด็จ
พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ... ชมทศันียภาพสองขา้งทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15.00 น. โดยประมาณ ถึง กุสินารา  สถานท่ีปรินิพพาน เมืองที่พระพุทธเจา้เสด็จดบัขนัธปรินิพพาน สงัเวชนีย

สถานแห่งที่ ๔ คือ สถานที่ดบัขนัธปรินิพพาน ดว้ยอนุาทิเสสนิพพานธาตุดบัไม่มีส่วนเหลือ คือทัง้กิเลส ทัง้
เบญจขนัธด์บัหมด.น าคณะท่าน เดินทางสู่สาลวโนทยาน หรือป่าไมส้าละท่ีพระพุทธเจา้เสด็จดบั
ขนัธป รินิพพานและเป็นสถานท่ีถวายพระเพลิงพระพุทธเจ ้าบูชาสกัการะพระพุทธรูปปาง
ปรินิพพาน ซึง่ประดิษฐานอยู่ในมหาปรินิพพานวิหารและเจริญพระพุทธมนตเ์จริญจิตตะภาวนาจุดธูปเทียน 
ปทกัษิณรอบปรินิพพานวิหาร แลว้ชมสถานที่พระอานนทเ์กาะสลกัเพชรรอ้งไห ้ ชมซากปรกัหกัพงัของกุฎิ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCILn4LnjlMkCFU2OjgodN6wAnw&url=http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=39377&p=331011&psig=AFQjCNGGxJ1rLHIRGtboLWUir-3j0bwQiw&ust=1447757587997565
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เจดียช์มตน้สาละอนัเป็นตน้ไมท้ี่พระพุทธองคไ์ดเ้สด็จดบัขนัธเ์สร็จ น าท่านเดินทางสู่ มงกุฏพนัธนเจดีย ์อยู่
ห่างจากปรินิพพานสถปูไปทางทิศตะวนัออก 1 กิโลเมตร ชาวทอ้งถ่ินเรียก รมัภารส์ถูป เป็นสถานที่ถวายพระ
เพลิงพระพุทธสรีระ มีสภาพเป็นเนินดินก่อดว้ยอิฐขนาดใหญ่ ปัจจุบนัรฐับาลอินเดียไดเ้ขา้มาบูรณะซอ่มแซมไว ้
อยา่งดี  

รายการท าบุญ ..รายการท่ีจะบ าเพ็ญกุศล ถวายผา้หุ่มพระปางปิรินิพาน ในพระวิหาร จ านวน 1 ชดุ   
( บจ.หิมาลายนั ทราเวล จดัน าใหเ้พ่ือถวายพุทธบูชา.....อนุโมทนา) 

รายการท าบุญ ..การบ าเพ็ญกศุล ณ แดนพุทธภูมิ ร่วมท าบุญทอดผา้ป่าถวาย ณ วดัไทยกสิุนารา  ตามก าลงัศรทัธา 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมอิสระตามอธัยาศยั 

   พกัท่ี ณ HOTEL IMPERIAL เมืองกุสิ 
นารา (คืนท่ี4)   หรือเทียบเท่า 

  

วนัที-่5 ของการเดินทาง : วนัอาทิตย ์ที่ 15 มีนาคม 2563 
 เมืองกุสินารา – เมืองลุมพินี(ประเทศเนปาล)  

 (โปรดเตรียมหนงัสือเดินทางไวก้บัตวัเพ่ือประทบัตราออกจากประเทศอินเดีย เขา้สู่ประเทศเนปาล) 
06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
07.00 น. เดินทางสู่ ลุมพินี  ประเทศเนปาล (ระยะทาง 040 กม.ประมาณ 4 ชม.) “ ลุมพินีวนั” (Lumbini 

Vana) เป็นพุทธสงัเวชนียสถานที่ส าคญัแห่งที่ 0 ใน 4 สงัเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่ประสูติของ
เจา้ชายสิทธตัถะ ผูซ้ ึง่ตอ่มาตรสัรูเ้ป็นพระบรมศาสดาสมัมาสมัพุทธเจา้ ตัง้อยูท่ี่อ าเภอไภรวา แควน้อธู ประเทศ
เนปาล เป็นพุทธสงัเวชนียสถาน 4 ต าบลเพียงแห่งเดียวที่อยูน่อกประเทศอินเดีย 

11.30 น. บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร ภตัตาคาร ระหว่างทาง 
ก่อนน าคณะผ่านชายแดนระหว่าง อินเดีย – เนปาล น าท่านแวะพุทธวิหาร สาลวโนทยาน 960 คือ
สวรรคบ์นดินชายแดนอินเดีย-เนปาล สถานที่ปลดทุกข ์ เห็นสุขทนัตา มีศาลาพกัขา้งทางของผูแ้สวงบุญ 
หอ้งน า้หอ้งสขุา (พิเศษใหทุ้กท่านไดช้ิม โรตีอารีดอย) 

รายการท าบุญ ..การบ าเพ็ญกุศล ณ แดนพุทธภูมิ ร่วมท าบุญทอดผา้ป่าถวาย ณ วดัไทย ตามก าลงัศรทัธา 
จากน้ัน น าท่านเขา้สู่ท่ีประสูติของพระพุทธองค ์ ณ สวนลุมพินีวนั"ลุมพินี" สมยัก่อนพุทธกาลเป็นป่าใหญ ่

อยู่ในเสน้ทางระหว่างกรุงกบิลพิสดุ ์ (พระเจา้สุทโธทนะ) และ กรุงเทวทหะ (พระนางสิริมหามายาพุทธมารดา) 
ป่าใหญ่ที่ชือ่ "ลุมพินี" ไดเ้กิดมีความส าคญัในทางภูมิศาสตรแ์ละประวติัศาสตรข์องโลก เพราะเกิดเป็นพุทธ
สถานที่ประสติูของเจา้ชายสิทธตัถะ คือ "พระสมัมาสมัพุทธเจา้" 
น าพาคณะกราบนมสัการสถานรอยพระพุทธบาทที่ประทบัลงมายงัพืน้ปฐพีเป็นครัง้แรก เจริญพระพุทธ
มนต ์ เจริญสมาธิภาวนา แลว้ ชมหินสลกัภาพประสูติ ชมเสาอโศก และสระโบกขรณี…ปัจจุบนั 
"ลุมพินี" ไดร้บัความส าคญัจากชาวพุทธทั่วโลก กล่าวคือ "ลุมพินี" 
ไดร้บัการสถาปนาใหเ้ป็นทัง้นี้ดว้ยแรงศรทัธาและน ้าใจของชาวพุทธทั่ว
โลก ความส านึกนอ้มนึกไดเ้กิดขึน้ในสมยัขณะ ที่ฯพณฯอูถั่น(ชาว
พุทธพม่า )  ขณะยังด าร งต าแหน่ง เ ป็น " เลขาธิการองคก์าร
สหประชาชาติ" ไดป้รารภกบัชาวพุทธทัว่โลก เพ่ือโครงการนี้และไดร้บั
การสนับสนุนอยา่งทว่มทน้ รวมถึงการเงินดว้ยเป็นจ านวนเงินกอ้นใหญ่
พอควร ฯพณฯอูถั่นไดม้อบโครงการนี้พรอ้มทัง้ทุนขอใหอ้งคก์ารพุทธ
ศานิกสมัพนัธแ์ห่งโลก ซึ่งตัง้ส านักงานใหญ่ถาวร อยู่ที่ประเทศไทย
โครงการ  "พุทธอุทยานสถาน" ที่ ลุม พิ นี  เ ป็นโครงการทาง
พระพุทธศาสนาที่ใหญโ่ตมาก อีกทัง้ยงัเป็นศูนยร์วมวดัทัว่โลก  

จากนัน้ น าคณะท่านเขา้เยี่ยมชม วดัไทยลุมพินี ต ัง้ อยู่ในปริมณฑล
สงัเวชนียสถานท่ีประสูติของพระสมัมาสมัพุทธเจา้ ณ สวน
ลุมพินีวนั ราชอาณาจกัรเนปาล สรา้งขึน้ดว้ยศรทัธาของพุทธบริษทัชาวไทย 
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รายการท าบุญ ..รายการท่ีจะบ าเพ็ญกุศล ถวายผา้ห่มเสาพระเจา้อโสก จ านวน 1 ชดุ บจ.หิมาลายนั ทราเวล 
จดัน าใหเ้พ่ือถวายพุทธบูชา.....อนุโมทนา) 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมอิสระตามอธัยาศยั 
   

ท่ีพกั ณ โรงแรม HOTEL BUDDHMAYA GARDEN หรือเทียบเท่า 
(ลุมพินี ประเทศเนปาล)  

 

วนัที-่6 ของการเดินทาง : วนัจนัทรที์่ 16 มีนาคม 2563 
เมืองลุมพินี (ประเทศเนปาล) – เมืองสาวตัถี (ประเทศอินเดีย) 

 (โปรดเตรียมหนงัสือเดินทางไวก้บัตวัเพ่ือประทบัตราออกจากประเทศอินเดีย เขา้สู่ประเทศอินเดีย) 
05.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
06.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองสาวตัถี (ระยะทาง 200 กม.ประมาณ 6 ชม.) “ เมืองสาวตัถี” (Sravasti) คือ

เมืองโบราณในสมยัพุทธกาลนครสาวตัถีแห่งแควน้โกศล ปัจจบุนัไดแ้กบ่ริเวณซากกองอิฐ มูลดิน กอ้นหิน เรียง
ตัง้ในลกัษณะเป็นเมืองเกา่เรียกขานในภาษาสนัสกฤตวา่ "ศราวสัตี" ชือ่บาลีที่เราใชก้นัคือ สาวตัถี หรือความ
คุม้ครองของแควน้โกศล เพราะเมืองสาวตัถีเป็นมหาอ านาจทางการเมืองทางทหาร น าคณะผ่านชายแดน
ระหว่างเนปาล-อินเดียน าท่านแวะพุทธวิหาร สาลวโนทยาน 960 ชายแดน อินเดีย-เนปาล น าท่านผ่าน
ประทบัตราหนังสือเดินทางเพ่ือผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมือง 

11.30 น. บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร ภตัตาคาร ระหว่างทาง 
13.00 น. โดยประมาณ ถึง สาวตัถี หรือศราวสัตี (Sravasti) สมยัพุทธกาลเป็นเมืองหลวงของแควน้โกศล  

น าพาคณะท่านชม บา้นอนาถบิณฑิก
เศรษฐี หรือ สุทัตตอนาถปิณฑิกคฤหบดี 
เป็นชาวเมืองสาวตัถีในสมยัพุทธกาล มีชวีิต
ร่วมสมัยกบัพระพุทธเจา้ เดิมท่านมีนามว่า
สทุตัตะเศรษฐ ี เกิดในตระกลูของสมุนะเศรษฐีผู ้
เ ป็นบิดา ท่านเ ป็นเศรษฐีที่ ใจบุญ ชอบ
ชว่ยเหลือคนตกยาก ท าใหท้่านถูกเรียกจาก
ชาวเมืองสาวัตถีว่า  อนาถบิณฑิกเศรษฐ ี
แปลว่า  เศรษฐีผู ้เ ป็นที่ พ่ึ งของคนยาก. . .
เรื่องราวของอนาถบิณฑิกเศรษฐี มีปรากฏ
มากมายในคมัภีรท์างพระพุทธศาสนา เป็น
เรื่อ งราวที่แสดงถึงความศรัทธา ความมี
สติปัญญา และความเอาใจใส่ในการบ ารุง
พระพุทธศาสนา ท าใหท้่านไดร้บัยกย่องจาก
พระพุทธเจา้ใหเ้ป็น อุบาสกผูเ้ลิศในการเป็นผู ้
ถวายทานสาวัตถี ปัจจุบันยังมีซากโบราณ
สถานที่ส าคัญปรากฏร่องรอยอยู่ คือว ัดเช
ตวนัมหาวิหาร (ซึง่พระพุทธเจา้เคยประทบัอยู่
ถึง 09 พรรษา), บริเวณวงัของพระเจา้ปเสนทิ
โกศล, บา้นของอนาถบิณฑิกเศรษฐี (สถูป), บา้นบิดาขององคุลีมาล (สถูป), สถานที่พระเทวทตัถูกแผ่นดินสูบ 
(หนา้วดัพระเชตวนัมหาวิหาร), ที่แสดงยมกปาฏิหาริย ์ เป็นตน้ น าท่านเขา้สู่สถานท่ีพระพุทธองคแ์สดง
ยมกปาฏิหาริย ์  มีลกัษณะเป็นเนินดินสูงประมาณ 50เมตร ที่แห่งนี้ พระพุทธองคท์รงแสดงยมกปาฎิหาริย ์
เพ่ือโปรดประชาชนชาวสาวตัถีและขม่เจา้ลทัธิอื่นๆ หลงัจากน้ันทรงเสด็จไปประทบัจ าพรรษาที่ดาวดึงสเ์ม่ือออก
พรรษาทรงเสด็จลงจากสวรรคใ์นวนัเทโวโรหนะ ที่สงักสัสะนคร….น าท่านเดินทางเขา้สู่  ที่ซึง่พระพุทธองค ์



TG_Buddhist+ TAJ 10  Days 
 

 
 

 

 

 
 

 

ประทบัจ าพรรษา นานถึง 19 พรรษา เป็น ศูนยก์ลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ส าคญัที่สุด นมสัการพระ
คนัธกุฎี ฤดูรอ้น ฤดูหนาวและฤดูฝน นมสัการธรรมศาลา ที่ใหญ่ที่สุดธรรมสภากุฏิ พระอรหนัต ์ เชน่ พระ
โมคคลัลา พระสารีบุตร พระสิวลี พระอานนท ์ พระราหุล พระองคุลิมาล พระมหากสัสปะ และอารามฝ่าย
พระภิกษุที่เคยจ าพรรษาในครัง้พุทธกาล ชมเมืองสาวตัถีในอดีต ชมคฤหาสนข์องท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี
บา้นบิดาของทา่นองคลุีมาล ชมสถานที่ธรณีสบูพระเทวทตัและนางจิญจมาณวิกา 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมอิสระตามอธัยาศยั 
  ท่ีพกั ณ HOTEL PAWAN PALACE  (เมืองสาวตัถึ) (คืนท่ี6)  หรือเทียบเท่า 

 

วนัที-่7 ของการเดินทาง : วนัองัคารที่ 17 มีนาคม 2562 
เมืองสาวตัถี -แวะเมืองลคัเนาว-์เมืองอคัรา (HIGHT WAY ROAD)  

06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
07.00 น. น าพาคณะเดินทางสู่เมือง ลคัเนาว ์(ระยะทาง 174 กม.ประมาณ 5 ชม.)  ” อีกหน่ึงประตูสู่สงัเวชนีย

สถาน ซึ่ งได ้ถูกร วมกับ เ มือ งอัคร าและอุ ธ 
หลงัจากที่เป็นเมืองหลวงของอุธมาเม่ืออินเดียได ้
ประกาศเอกราชแลว้...คนไทยกบัลคัเนาว  ์ เม่ือ
เ ดือนตุลาคม 2554 สมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเ้สด็จ
พระราชด าเนินทรงเป็นองคป์ระธานเปิดการ
ประชมุหญา้แฝกนานาชาติ ครัง้ที่ 5 ที่สถาบนั
พืชหอมและสมุนไพร เมืองลคัเนาว ์ ซึง่มูลนิธิชยั
พฒันาเป็นองคก์รที่สนับสนุนการประชมุดงักล่าว 
แ ล ะ ร ะ ห ว่ า ง ที่ ป ร ะ ทับ อ ยู่ ที่ น่ั น  ไ ด ้เ ส ด็ จ
ทอดพระเนตรสถานที่ส าคญัหลายแห่ง และพร  ะราชทานพระราชวโรกาสใหนั้กเรียนไทยมุสลิมที่ศึกษาที่สถาบนั
นัดวาตลุ อลูามะ เขา้เฝ้า ฯ รบัเสด็จและทรงฉายพระรปูรว่มกบันักศึกษาเหลา่น้ันดว้ย 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร ณ หอ้งของโรงแรม 
13.00 น. เดินทางสู่เมืองอคัรา(Agra) โดยรถโคช้ปรบัอากาศ (ระยะทาง 335 กม.ประมาณ 4ชม.) “เมืองอคัรา”ซึง่

เคยเป็นเมืองหลวงส าคญัของอินเดียในยคุศตวรรษที่ 16 ตัง้อยู่ริมฝ่ังของแม่น ้ายมุนา นับเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่
สดุเป็นอนัดบัสามของรฐัอตุรประเทศ ถือเป็นเมืองเก่าแก่ของประเทศ เคยเป็นศูนยก์ลางการปกครองของอินเดีย
ในสมยัราชวงคโ์มกลุ เป็นสถานที่ต ัง้. ของทชัมาฮาลอนัมีชือ่เสียงกระฉ่อนโลก  
 ตลาดที่เมืองอคัราน้ันขึน้ชือ่เรื่องสินคา้หตัถกรรมและสินคา้พืน้เมืองซึง่เหมาะอย่างย่ิงส าหรบัการซือ้เก็บไวเ้ป็น
ของที่ระลึก ถึงเมืองอคัรา น าท่านชมตลาด Sadar Bazar เป็นย่านชอ็ปป้ิงขนาดใหญ่สุดคึกคกัที่ต ัง้อยู่ใน
พืน้ที่ร่มรื่นที่มีตลาดแบบดัง้เดิมในชือ่เดียวกนั มีรา้นต่างๆ ของชา่งฝีมือ ซึง่ขายสิ่งทอ ของที่ระลึก และเครื่อง
หนัง เชน่ กระเป๋า เขม็ขดั และรองเทา้ ย่านนี้ยงัมีชือ่เสียงจากอาหารสตรีทฟู้ ด มีรา้นแผงลอยขายขนมคบ
เคีย้วที่เรียกว่า Chaat และขนมหวาน Petha ซึง่เป็นขนมทอ้งถ่ินของเมือง Agra นอกจากนี้ยงัมีรา้นอาหาร
อินเดียที่เรียบง่ายอยู่อีกมากมาย ใหไ้ดช้มหรือเลือกซือ้ของที่ระลึก ที่เมืองอคัรา ที่ขึน้ชือ่เรื่องสินคา้หตัถกรรม
และสินคา้พืน้เมืองซึง่เหมาะอย่างย่ิงส าหรบัการซือ้เก็บไวเ้ป็นของที่ระลึก ต่ืนตาต่ืนใจไปกบัถนนในเมืองอคัราที่เต็ม
ไปดว้ยรา้นคา้มากมายอยา่งรา้นงานฝีมือ, อญัมณี และอื่น ๆ อีกมากมาย! 
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ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ทีพกั ณ CRYSTAL SAROWVAR PREMIERE (อคัรา) (คืนท่ี7) หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่-8 ของการเดินทาง : วนัพุธ ที่ 18 มีนาคม 2563 
เมืองอคัรา – เมืองเดลลี  

06.30 น. บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (บุฟเฟ่ตน์านาชาติ) 
07.30 น. ยามเชา้  น าท่านชม ทชัมาฮาล “Taj Mahal” 1 ใน 7 ของส่ิงมหศัจรรยข์องโลก อนุสรณแ์ห่ง

ความรกัอนัย่ิงใหญ่บริสุทธิ ์ สุสาน
หิ น อ่ อ น ที่ ผู ้ ค น เ ชื่ อ ว่ า เ ป็ น
สถาปัตยกรรมแห่งความรกัที่สวย
ที่สุดในโลก ...ทชัมาฮาลตัง้อยู่ใน
สวนริมฝ่ังแม่น ้ายมุนา ในเมืองอคั
รา สว่นที่มีชือ่เสียงที่สดุ คือ หลุม
ศพของ. เป็นตวัแทนซึ่งแสดงผล
งานชิน้เอกที่จ ัดท าขึน้ดว้ยการ
สรา้งสรรคอ์ ันฉลาด สิ่งก่อสรา้ง
ดว้ยมือมนุษย ์ ตั้งอยู่บนโคง้คุ ง้
แม่น ้ายุมนา ตระหง่านอยู่กลาง
สวนแต่งแบบมุฆลั ทชัมาฮาลเป็น
สุสานของพระนางมเหสีของชารจ์ะ
ฮาน มุมตสั มาฮาล ทรงอยูเ่คียงขา้ง ชารจ์ะฮานทัง้ในสนามรบและการบริหารงานแผ่นดิน พระนางมีโอรสและ
ธิดาใหช้ารจ์ะฮาน 03 พระองค ์ ในปี 0630พระนางทรงสิน้พระชนมร์ะหว่างมีพระประสูติกาล ท่านจะไดช้ม
เครื่องประดบั อญัมณีอนัมีคา่นานาชนิดที่ประดิษฐไ์วใ้นหินออ่น ภายในทชัมาฮาล โดยชา่งฝีมือช ัน้เอกของโลก
....จากน้ัน ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสินคา้พืน้หรือของที่ระลึกในเมืองอคัรา จนไดเ้วลานัดหมาย ชมพระราชวงัอคั
ราฟอรด์ “Agra Fort”  ป้อมปราการหินทรายแดง มรดกโลกของเมืองอคัรา ..เป็นป้อมปราการหิน
ทรายแดง ซึง่เป็นมรดกโลกอีกแห่งหน่ึงของเมืองอคัรา เป็นหน่ึงในสิ่งก่อสรา้งที่เป็นต านาน …ป้อมแห่งนี้ต ัง้อยู่ริม
ฝ่ังแม่น ้ายมุนา ห่างจากทชัมาฮาลราว 2 กิโลเมตร ป้อมในรูปลกัษณท์ี่เราเห็นในปัจจุบนัเริ่มสรา้งมาตัง้แต่
ศตวรรษที่11ในรชัสมัยของกษัตริยอ์คับารแ์ละมีการก่อสรา้งมาเรื่อยๆจนถึงสมัยของชาห ์ จาฮัน ผูเ้ป็น
หลานชาย พระเจา้ชารจ์าฮาล กษตัริยอ์งคท์ี่ 5 ของราชวงศโ์มกลุ เป็นผูส้รา้งตอ่จนเสร็จ.ก่อนที่สุลต่านแห่งเด
ลีซึ่งเป็นคนแรกที่ยา้ยมาที่ป้อมแห่งนี้โดยพระองคท์รงสั่งการการปกครองประเทศอินเดียจากที่น่ีและอคัรา
กลายเป็นเมืองหลวงแห่งที่สอง. พระองคส์ิน้พระชนมภ์ายในป้อมแห่งนี ้ ในปี 1517 ในชว่งรชัสมยัของพระองคมี์
การกอ่สรา้งเกิดขึน้ภานในป้อมมากมาย เชน่ ที่กกัเก็บน ้า มสัยิด เป็นตน้… และในปี 1526 กองทพัโมกุลเขา้
ยึดป้อม และกวาดทรพัยส์มบัติจ านวนมหาศาลไป รวมถึงเพชรที่ภายหลงัไดช้ื่อว่า เพชรKoh-i-Noor. 
ภายในอคัราฟอรด์ มีหอ้งสวยงามที่สรา้งดว้ยหินอ่อน แกะสลกัฝังโดยรอบ โดยเฉพาะหอ้งมุขแปดเหลี่ยม ซึง่
เป็นหอ้งที่มีความส าคญัที่สุดภายในพระราชวงัแห่งนี้และภายในหอ้งนี้สถานที่ ที่กษตัริยช์ารจ์าฮาล ถูกลูกชาย
จบัมาขงัไวจ้นสิน้พระชนม ์ ต านานเล่าว่า  พระเจา้ชารจ์ะฮานด าริที่จะสรา้งสุสานของพระองคข์ึน้อีกแห่งให ้
เหมือนทชัมาฮาลแตใ่หใ้ชหิ้นออ่นสีด าสรา้ง แตท่วา่ พระประสงคนี์้ก็เป็นไดแ้ค่ความฝัน ก่อนถูก ออรงัเซบ ชงิ
บลัลงัก ์ และกกัขงัพระองคไ์วใ้นป้อมอคัราและพระศพของพระองคถ์ูกน ามาวางเคียงพระศพของพระมเหสีผูเ้ป็นที่
รกัใน ทชัมาฮาล 

11.00 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
12.00 น. เดินทางสู่เมืองเดลลี  (DELHI) (ระยะทาง 333 กม.ประมาณ 4.30ชม.)เมืองหลวงของประเทศอินเดียตัง้อยู่

ทางภาคเหนือและเป็นเมืองหน่ึงที่มีอตัราการเติบโตเร็วที่สุดในโลก มีประชากรทัง้สิน้ 04 ลา้นคน กรุงเดลีมี
รากฐานที่ผสมผสานระหว่างเมืองเดลีเก่าและใหม่อีกทัง้เป็นที่ต ัง้ของพิพิธภณัฑท์ี่ดีที่สุดของอินเดียหลายแห่ง นิ
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วเดลีถือเป็นประตสููป่ระเทศอินเดียและมีบางสิ่งส าหรบัทกุคนที่ปรารถนาจะไดส้มัผสักบัวฒันธรรมและวิถีชวีิตของ
ชาวอินเดียตลอดจนเป็นสถานที่และมีความน่าสนใจทางดา้นวฒันธรรม กรุงเดลีไดเ้คยเป็นศูนยก์ลางทางการ
ปกครองถึง 7 ครัง้ ท าใหไ้ดร้บัฉายาว่า มหานคร 7 ราชธานี สิ่งเหล่านี้สามารถพบไดท้ี่เมืองศูนยก์ลางดา้น
การเงินและการคา้แห่งนีซ้ึง่มีจ านวนประชากรมากที่สดุแห่งหน่ึงของโลก 

 พาท่านเขา้ชม อกัชารด์มั (Akshardham) หรือที่รู จ้ ักกันในชื่อ เดลีอ ักชารด์ัม (Delhi 
Akshardham) หรือ สวามีนารายนัอกัชารด์มั Swaminarayan Akshardham) ไดช้ือ่ว่าเป็นวดัในศาสนา
ฮินดทูี่ใหญท่ี่สดุในโลก รบัรองโดยกินเนสสบ์ุค๊เม่ือปี ค.ศ. 2007 แมจ้ะเป็นวดัที่สรา้งขึน้ใหม่ แต่ก็สรา้งขึน้อย่าง
ย่ิงใหญ่อลงัการตามรูปแบบ
โบราณของอินเดีย โดยใช ้
เทคโนโลยีแบบดั้งเดิมที่ใช ้
หินทรายในการก่อสรา้ง ไม่
ใชโ้ครงสรา้งโลหะแต่อย่างใด 
ความงดงามและอลงัการของ
อักชารด์ัมแสดงใหเ้ห็นถึง
ศิลปะวฒันธรรมที่เป็นอมตะ
ไรข้อบเขต และมีคุณค่า
อย่างไรก้าลเวลาของอินเดีย 
สมกับที่ ไดร้ ับการยกย่อง 
ซึ่ ง ว ั ด แ ห่ ง นี้ ดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยวไดม้ากกว่า 70 
เปอรเ์ซนต ์ จากนักทอ่งเที่ยวทัง้หมดที่มาเที่ยวกรงุเดลี แตใ่หบ้อกวา่งดงามอยา่งไรก็ไม่เท่ากบัไดม้าสมัผสัดว้ยตา
ของตนเอง..สมควรน าทา่นเดินทางสูภ่ตัตาคาร..  

19.30 น. บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน 
ท่ีพกั ณ HOTEL VIVANTA BY TAJ (เดลลี) (คืนท่ี8) หรือเทียบเท่า  

วนัที-่9 ของการเดินทาง : วนัพฤหสั ที่ 19 มีนาคม 2563 
เดลลี - สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ,ประเทศไทย) 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (บุฟเฟ่ต ์
นานาชาติ) 
จากนัน้  ชมเมืองหลวงเดลลี(New Delhi)  ซึง่เป็นเมืองเดิม

ตัง้แต่โบราณ เป็นนคร หลวงของวีระบุรุษสงครามภารตะ 
และ กลายเป็นนิวเดลลี นครหลวงใหม่ที่สวยงามใน
ปัจจบุนัเมืองเดลลีใหม่ มีความใหม่ตามวฒันธรรมองักฤษ
เมืองหลวงของประเทศอินเดียชมศิลปะการก่อสรา้งเมืองที่
อ ังกฤษไดส้รา้งและมีการวาง ผังเมืองที่ท ันสมัย และ
สวยงามตามวฒันธรรมขององักฤษและติดอบัดบัหน่ึงใน
โลก... ผ่านชม “ราชปติภาวนั” (Rashtrapati 
Bhavan) ที่น่ีเป็นที่พกัและท างานของประธานาธบิดีอินเดีย ปัจจบุนัคือคนที่ 12 นามวา่ นางประติภา เทวิสิงห ์
ปฏิล (Pratibha Devisingh Patil) ตวัอาคารประกอบไปดว้ย 340 หอ้ง อยู่บน Raisina Hill รูปลกัษณข์อง
อาคารเป็นศิลปะแบบอินเดียยุคโมกุลที่สรา้งผสมผสานกบัศิลปะแบบตะวนัตก สรา้งเม่ือ พ.ศ. 2475 ออกแบบ
หลกัโดยเซอร ์ เอ็ดวิน ลูทเยนส ์ (Edwin Lutyents) ส่วนบริเวณภายในมีน ้าพุ 37 แห่ง และมีเนื้อที่ท ัง้หมด 
330 เอเคอร ์ผ่านชมประตูเมืองอินเดีย “Indian Gate”   ใชเ้ป็นอนุสาวรียข์องทหารที่เสียชีวิตใน
สงครามโลกครัง้ที่หน่ึง จุดไฟอมรชวีินบูชาวิญญาณนักรบไม่เคยดบั โดยมีไฟจุดเป็นการไวอ้าลยัตลอด 24 
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ช ัว่โมง ตัง้แต่ พ.ศ.2474 (ค.ศ. 0930) จวบจนปัจจุบนั มีชือ่จารึกไวท้ี่แผ่นหิน 85,500 ชือ่ มีป้ายบอกว่า 
อมรชวีนั หมายถึงชวีิตที่ไม่ตาย…. 

11.00 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
จากนัน้  น าท่านเขา้พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ กรุงนิวเดลี (National 

Museum)กราบสกัการะพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานในบุษบก ใน
พิพิธภณัฑ ์พระบรมสารีริกธาตุท่ีประดิษฐานอยู่ท่ีพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ กรุง
นิวเดลี ขดุคน้พบโดยทางการอินเดียท่ีเมืองปิปราหะวะ (Piprahwa) รฐัอุตตร
ประเทศหรือยูพี ซึง่ฝ่ายอินเดียบอกว่าน่ีแหละคือเมืองกบิลพสัดุท่ี์แทจ้ริง ไม่ใช่
กบิลพสัดุท่ี์ฝ่ังเนปาล ครัง้น้ัน รชักาลท่ี 5 เสด็จฯ จากกรุงโคลมัโบไปยงัวดัพระ
ทันตธาตุเมืองแคนดี ้ เพ่ือถวายสักการะพระธาตุดังกล่าว พระทันตธาตุน้ัน
ประดิษฐานอยู่ในผอบเล็กภายในครอบเจดียท์อง 7 ช ัน้ แต่ไม่เปิดใหผู้ใ้ดไดเ้ห็น 
(คนทัว่ไปจะไดน้มสัการจากดา้นนอก วีไอพีเท่าน้ันท่ีจะไดเ้ขา้ไปนมสัการในหอ้งนี้ 
แต่ก็จะไม่ไดเ้ห็นพระทนัตธาตุอยู่ดีครบั) 

จากน้ัน พาท่านสู่ชอ้ปป้ิงย่านดงัแห่งเดลลี ณ ตลาดจนัปาท สินคา้พืน้เมือง 
เชน่ ผา้พนัคอ ของที่ระลึกที่ท ามาจากกระดาษอดั หรือ Paper Mache, 
ไมแ้กะสลกั, ผา้คลุมไหล่, สรอ้ย รองเทา้สไตลแ์ละงานหตัถกรรมของ 
อินเดีย ฯลฯ…ใชค้วามสามารถพิเศษในการตอ่รองกบัแขกกนัละ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.00  น. บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารไทย (EGO THAI) 
09.00 น น าทา่นเดินทางสูส่นามบินนานาชาติ อินทิราคานที  
00.20 น. น าทา่นเดินทางสูป่ระเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYWS เท่ียวบิน 316  

วนัที-่10 ของการเดินทาง : วนัศุกร ์ ที่ 20 มีนาคม 2563 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ (ประเทศไทย) 

05.45  น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

 
 
หมายเหต ุ: 

1) เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้า่นรบัทราบค าแนะน าการเปลี่ยนแปลง
การนัด หมายเวลาในการท ากิจกรรมอีกครัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 

2) บริษทัอาจท าการเปลี่ยนแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยึดผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 
ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พกั ภมิูอากาศ ภยัธรรมชาติ การนัดหยดุงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะ
ทาง เศรษฐกิจและสถานการณท์างการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะ
ทอ่งเที่ยว ไดต้ามรายการ 
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อตัราคา่บริการ : (สงัเวชนียสถาน4ต าบล+ทชัมาฮาล 10 วนั 8 คืน) 
เน่ืองจากเป็นต ัว๋ราคาพิเศษจึงไม่สามารถREFUND ได ้

อตัราคา่บริการ 15-20 ท่าน ขึน้ไป(บาท) 
 ผูใ้หญพ่กัหอ้งคู ่  

)หอ้งละ 2 ท่าน(ท่านละ  
กรณีเดีย่ว 
เพิม่/ท่านละ 

วนัมาฆบูชา 
11-20 มีนาคม 2563 45,900.- 9,500.- 

 
 ***ราคา อาจมีการปรบัขึน้ -ลง ตามราคาน า้มนั และโปรแกรมทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่ 

เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน กบัสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่  /สภาวะทางอากาศซึง่การเปลี่ยนแปลงนี ้ ทางบริษทัฯ จะ
ยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาคญั ***  

เพ่ือประโยชนข์องผูเ้ดินทาง โปรดศึกษาเง่ือนไขการจองทวัร ์ และการยกเลิกทวัร ์ ท่ีระบุในรายการทัง้หมด
หลงัจากท่านท าการจองทวัรแ์ลว้ ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านเขา้ใจ และพรอ้มปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว 

การจองทวัร ์ )กรุณาจองทวัรอ์ย่างน้อย 1 เดือน กอ่นจะเดินทาง: (  
   งวดท่ี 1 ส ารองท่ีนั่ง จ่าย 20,000 บาท/ท่านภายใน 3 วนัหลงัไดร้บัการยืนยนักรุป๊เดินทางแน่นอน 
  งวดท่ี 2 ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
การยกเลิก และการเปล่ียนแปลง 
การยกเลิก 
5.1 หากมีการช าระมดัจ าทวัรแ์ละตอ้งการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆกต็ามตอ้งช าระคา่บริการ  ท่านละ 2,000 บาท 
           5.2 ยกเลิก 30-45 วนั กอ่นการเดินทาง+คา่วีซา่ (ถา้มี)  ตอ้งช าระ   ท่านละ 5,000 บาท 
           5.3 ยกเลิก 15 - 29 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งช าระ 50% ของราคาทวัร+์คา่วีซา่ (ถา้มี) 
   5.4 ยกเลิกน้อยกว่า 1 - 14 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งช าระ 100% ของราคาทวัร ์
ยกเลิกชว่งเทศกาล  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั ตอ้งช าระท่านละ  10,000 บาท  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั ตอ้งช าระท่านละ 20,000+คา่วีซา่ (ถา้มี)  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั 01-29 วนั ช าระ 100% ของราคาทวัร ์
 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเงื่อนไข ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 
ขอ้แนะน าและแจง้เพ่ือทราบ 

 กรณีเดินทางเป็นกรป๊ หากต ัว๋ออกแลว้ไม่สามารถขอเงินคืนได ้ ไม่สามารถเปล่ียนแปลงวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเพ่ือโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 25 กก. 
 กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง (Hand Carry) น าหนกัไม่เกิน 7 กก. 

คา่ทวัรร์วม: 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบัช ัน้ประหยดั โดยสายการบินไทย ตามเสน้ทางที่ก าหนดไวใ้นโปรแกรมพรอ้มน ้าหนักกระเป๋า

เดินทางตามที่สายการบินก าหนด (25 KG.)  
 ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ตามเสน้ทางที่กาหนดไวใ้นโปรแกรม  พรอ้มน ้าหนักกระเป๋าเดินทางตามที่สายการบิน

ก าหนด (25 KG.) 
 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบุ,คา่พาหนะ,และคา่เขา้ชมสถานที่ ตามรายการระบุ 
 คา่ธรรมวีซา่เนปาล และอินเดีย(อินเดียย่ืนแบบออนไลน ์ ไม่ตอ้งโชวต์วั) ตามรายการระบุ 
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 พระธรรมวิทยากร บรรยายตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัภยัอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 0 ลา้นบาท (วงรกัษาพยามบาทไม่เกิน 5 แสนบาท/ครัง้)ทัง้นี้

ยอ่มขึน้อยูใ่นขอ้จ ากดัที่มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชวีิต(คุม้ครองส าหรบัอาย ุ 0-75 ปีขึน้ไป ) 
*หากทา่นสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บริษทัได*้ 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 399 บาท [ระยะเวลา 9-00 วนั] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายไุม่เกิน 75 ปี 
 [รกัษาพยาบาลจากอบุติัเหตแุละสขุภาพวงเงิน 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ืองในประเทศไทยหา้หม่ืนถึง5

แสน, เสียชวีิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ 2 ลา้นบาทถึง 5ลา้น]ปล.ขึน้อยู่แผนประกนัที่ทา่นเลือก 
คา่ทวัรไ์ม่รวม: 

 คา่ทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะน าใหด้แูลกระเป๋าดว้ยตวัเอง เพ่ือป้องกนัการสญูหาย 
 คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่ท าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) คา่จดัท าเอกสาร และคา่ท าธรรมเนียมวีซา่ของคนตา่งดา้ว 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท ,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารที่ส ั่งมาในหอ้งพกัค่าอาหารและ

เครื่องด่ืมที่ส ั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษทัจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เชน่ หากท่านทาน
ไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นตอ้งมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิม 

 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 
 คา่ทิปไกดท์อ้งถิ่น+คนขบัรถ 50 USD/ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง  
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร ์ ขึน้อยู่กบัความพอใจของท่าน 

 
****ทิปหวัหน้าทวัรไ์ทยแลว้แตค่วามพึงพอใจในบริการของท่าน บริษทัฯมิไดมี้ผลประโยชนใ์ดๆทัง้สิน้ขึน้อยู่

กบัการพิจารณาของท่านเพ่ือเป็นก าลงัใจใหก้บัหวัหน้าทวัรท่ี์บริการท่าน*** 
 
 
เง่ือนไขการเดินทาง 
1) บริษทัฯ มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้ เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2) รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองที่น่ังบนเครื่อง และโรงแรมที่พกั
ในตา่งประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

3) บริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษทัฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, ความ
ลา่ชา้ หรือจากอบุติัเหตตุา่งๆ 

4)  หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สุดลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิแ์ละจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการที่ท่าน
ไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5)  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

6) ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสูงขึน้ บริษทัฯ สงวนสิทธิท์ี่จะปรบัราคาตั๋วเครื่องบิน
ตามสถานการณด์งักลา่ว 

7) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษทัฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทน
ให ้ แตจ่ะไม่คืนเงินใหส้าหรบัคา่บริการน้ันๆ 
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8)  มคัคเุทศก ์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อานาจของบริษทัฯ กากบัเทา่น้ัน 

9) หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธิก์าร
จดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10) เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ ์ ไม่อาจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ ก่อนทุกครัง้ มิเชน่น้ันทางบริษทัฯ 
จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษทัฯจะพิจารณาเลื่อนการเดินทาง
ของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้ เชน่ค่าตั๋วเครื่องบินค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวี
ซา่ตามที่สถานทตูฯ เรียกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆที่เกิดขึน้ตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได ้

13) กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซา่จากทางสถานทูต (วีซา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้าระค่าทวัรห์รือมดัจามาแลว้ ทาง
บริษทัฯ คืนค่าทวัรห์รือมดัจาให ้ แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัค่าบริการย่ืนวีซา่, ค่าวีซา่ และค่าใชจ้่ายบางส่วนที่

เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเชน่ โรงแรม 
ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงที่เกิดขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

14) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกกอ่นหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
15) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แต่กรุป๊ออกเดินทางไม่ได ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซา่ หรือไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดๆก็

ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงที่เกิดขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทาง

บริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
17) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิร์าคานีเ้ฉพาะนักทอ่งเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่าน้ัน กรณีตอ้งการ

ตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบริษทัอีกครัง้ หากเป็นนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ ์ โปรดสอบถาม
ทางบริษทัอีกคร ัง้ 

18) ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯก่อนทุกครัง้มีเชน่น้ันทางบริษทัฯจะ ไม่
รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

19) หากมีการยกเลิกการจองทวัรห์ลงัไดท้ าการย่ืนวีซา่เรียบรอ้ยแลว้บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซา่ใน
ทกุกรณีไม่วา่คา่ใชจ้า่ยในการย่ืนวีซา่จะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

โรงแรมและหอ้ง 
 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (TWN/DBL)ในการณีที่ท่านประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน/3เตียง (TRIPLE 

ROOM) ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมีความแต่งต่างกนั ซึง่อาจจะ
ท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งที่พกัแบบ3เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในโซนยโุรป และทางแถบเทือกเขาหิมาลยั ซึง่เป็นแถบที่มีอุณภูมิต ่า อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศ 
หรือ เครื่องปรบัอากาศที่มีจะใหบ้ริการในชว่งฤดรูอ้นเทา่น้ัน  

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้ บริษทัฯของสงวนสิทธิใ์นการปรบัเปลี่ยน
หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป่าเล็กถือขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึน้เครื่อง สิ่งของที่ หา้มน าขึน้เครื่องบินโดยเด็ดขาด เชน่ 

มีดพบั กรรไกรตดัเล็บ ทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดินทางใบเหญ่ 
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 วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลช ัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์ และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกตรวจท าการ
ตรวจอยา่งละเอียดอีกครัง้ โดยจะอนุญาติใหถื้อขึน้เครื่องบินไดไ้ม่เกิน 00 ชิน้ ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 000 ml. แลว้
ใส่รวมเป็นที่เดียวกนัในถุงใสพรอ้มที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยัตามมาตรองกรก์ารบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ICAO 

 หากท่านซือ้สินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน าขึน้เครื่องได ้
และหา้มมีรอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 
 ส าหรบัน ้าหนักของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาติใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบินคือ 20-30 กิดลกรมั(ส าหรบัผูโ้ดยสาร

ช ัน้ประหยดั Economy Class Passenger ซืง่ขึน้อยูก่บัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน าหนักเพ่ิมเป็นสิทธิ ์
ของสายการบินที่ทา่นไม่อาจปฏิเสธได ้ หาก น า้หนักกระเป๋าเดินทางเกินกวา่ที่สายการบินก าหนด 

 ส าหรบักระเป่าสมัภาระที่ทางสารการบินอนุญาติใหน้ าขึน้เครื่องได ้ ตอ้งมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมัและความกวา้ง 
(9.75 นิว้+ยาว (20.5นิว้)+สงู(08นิว้) 

 ในบางรายการทวัร ์ ที่ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัภาระ ความรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักส่วน
ที่เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญเ่กินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้เครื่อง(Hand carry) 
 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
 ของมีคา่ทกุชนิด ขอแนะน าไม่ควรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ี่เชค็ไปกบัเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สารการบิน

จะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฏไออาตา้เท่าน้ัน ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจริง 
ทัง้นีจ้ะชดเชยไม่เกิด USD 400 กรณีเดินทางช ัน้ธรรมดา (Economy) หรือ USD600 (Business) ดงัน้ันจึงไม่แนะน า
ใหโ้หลดของมีคา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญเ่กิดการสญูหายระหวา่งการทอ่งเที่ยว (ระหวา่งทวัร ์ ใม่ใชร่ะหวา่งบิน) ซึง่อยู่ในความรบัผิดชอบของ
หวัหนา้ทวัร ์ โดยปกติประกนัภยัการเดินทางที่บริษทัทวัรไ์ดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบ
ใหญส่ญูหาย 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯไม่สามารถรบัผิดชอบค่าเสียหายใหท้่านได ้ ดงัน้ันท่าน
ตอ้งระวงัทรพัยส์ินสว่นตสัของทา่น 

 

เอกสารในการยื่นวีซา่ท่องเที่ยวอินเดีย แบบออนไลน ์ ไม่ตอ้งโชวต์วั  
 รูปถา่ยสี (ถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2×2 นิ้ว (2 รปู พืน้หลงัสีขาว  
 หนงัสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
 ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ 
 ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชดุ 
 ส าเนาหน้าพาสปอรต์ 2 ชดุ 

ส าเนาหน้าวีซา่ท่ีเคยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชดุ (หากมี 
 
 

 

 


