ตามรอยพระศาสดา อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถานครบ 4 ตาบล
6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน อินดิโก แอร์ ไลน์ (6E)
เดินทาง มกราคม – มีนาคม 2563
นมัสการสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน | พุทธคยา
กุสนิ ารา |ลุมพินี | พาราณสี | ล่องเรื อแม่น ้าคงคา
ราคาเริ่มต้ นเพียง
เส้ นทางการเดินทาง

19,900.-

วันที่ 1. กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) (6E 98 : 06.35 – 08.45) – พาราณสี – สังเวชนียสถาน สารนาถ (แสดงปฐมเทศนา) สถูปเจา
คันธี - ล่องเรื อแม่น ้าคงคา
วันที่ 2. พาราณสี - พุทธคยา– สถูปพุทธคยา (ตรัสรู้) – พระมหาโพธิ์เจดีย์
วันที่ 3 พุทธคยา – เวสาลี – วัดป่ ามหาวัน –เสาหินพระเจ้ าอโศกมหาราช – เมืองกุสนิ ารา
วันที่ 4 กุสนิ ารา - สังเวชนียสถาน กุสนิ ารา (ปริ นิพพาน) -เมืองลุมพินีวนั
วันที่ 5. สังเวชนียสถาน สวนลุมพินีวนั (ประสูติ) – วิหารมหามายา - สระโบกขรณี – เสาพระเจ้ าอโศก - เมืองพาราณสี
วันที่ 6. พาราณสี – กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) (6E : 11.40 – 16.40)
1
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กรุ งเทพฯ (ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ) (6E 98 : 06.35 – 08.45) – พาราณ
วันที่ 1 สี – สั ง เวชนี ย สถาน สารนาถ (แสดงปฐมเทศนา) สถู ป เจาคั น ธี ล่ องเรือแม่ นา้ คงคา
03.30 น.
06.35 น.
08.45 น.

กลางวัน

2

คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 3 เคาน์เตอร์ E สายการบินอินดิโก แอร์ ไลน์
(Indigo Airline) โดยมีเจ้ าหน้ าทีค่ อยอานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้ กบั ท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองพาราณสี โดยสายการบิน อินดิโก แอร์ ไลน์ (Indigo Airline) เที่ยวบินที่ 6E 98
ถึงสนามบินพาราณสี (Varanasi) ประเทศอินเดีย (เวลาท้ องถิ่น ช้ ากว่าประเทศไทย 1.5 ชัว่ โมง) นาท่านผ่านขันตอนการ
้
ตรวจคนเข้ าเมือง จากนัน้ นาท่ านไปยังเมืองสารนาถ (Sarnath) นาชมสังเวชนียสถานแหล่ งที่ ๒ สารนาถ สถานที่
แสดงปฐมเทศนา นมัสการสถูปเจาคันธี (Chaukhandi Stupa) สถานที่พระพุทธเจ้ าพบปั จจัคคีอีกครัง้ หลังจากตรัสรู้แล้ ว นา
นมัสการธรรมเมขสถูป ที่เชื่อกันว่าเป็ นสถานที่พระพุทธเจ้ าทรงแสดงปฐมเทศนาหัวข้ อธรรมจักกัปปวัตตนสูตรทาให้ พระ
โกณฑัญญะบรรลุโสดาบันพระพุทธศาสนาจึงมี พระรั ตนตรั ยครบ ๓ ประการ แล้ วนาชมวิหารมูลคันธกุฏิหลังใหม่ภ ายใน
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาเลียนแบบคุปตะและจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่ องพุทธประวัติฝีมือช่างชาวญี่ปนุ่ แล้ วนา
ท่านชมพิพิธภัณฑ์ แห่ งเมืองสารนาถ ชมหัวเสาพระเจ้ าอโศก ทาเป็ นรู ปสิงห์บางท่านอธิบายว่าเป็ นสัญลักษณ์ของศากย
สิงห์พระราชวงศ์ของพระพุทธเจ้ า เสามีฐานบัวคว่า มีบลั ลังก์ สี่เหลี่ยมรอบสลักเป็ นรู ปธรรมจักรและรู ปช้ าง ม้ า สิงห์และโค
แล้ วนาชมโบราณวัตถุที่ขดุ ค้ นพบในบริ เวณเมืองสารนาถและเมืองใกล้ เคียง อาทิเช่น พระพุทธรูปศิลปะแบบคันธาระ แบบมถุ
รา แบบคุปตะ และ แบบปาละ ฯลฯ แล้ วนาชมโบราณวัตถุชิ ้นเอกของพิพิธภัณฑ์ พระพุทธรู ปแบบคุปตะปางปฐมเทศนา
ที่ค้นพบบริ เวณใกล้ ๆกับ มูลคันธกุฎี สถานที่จาพรรษาของพระพุทธเจ้ า “อนึ่งศิลปะคุปตะได้ รับการยกย่องว่ามีความงดงาม
และสมบูรณ์แบบที่สดุ ในศิลปะอินเดียทังมวลและเมื
้
องสารนาถยังเป็ นศูนย์กลางของโรงเรี ยนสกุลช่างคุปตะ ที่อายุเก่าแก่ถึง
๑,๔๐๐ ปี มาแล้ ว

รับประทานอาหารกลางวัน
จากนันน
้ าท่านสัมผัสกับความหลากหลายของผู้คนและที่แม่ นา้ คงคาที่ชาวฮินดูเชื่อว่าเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สทิ ธิ์เนื่องจากเป็ นจุดที่
ตุ้มหู ของพระศิวะตกอยูใ่ ต้ แม่น ้าแห่งนี ้ ในทางพุทธศาสนาเองเชื่อกันว่าเป็ นสถานที่ได้ นาพระอัฐิของพระพุทธเจ้ ามาลอย
อังคารที่แม่น ้าแห่งนี ้ด้ วย ให้ ทา่ นได้ ลอ่ งเรื อเพื่อไปถวายกระทงเป็ นพุทธบูชา ณ ที่นี่เองท่านจะได้ สมั ผัสวิถีชีวิตของชาวฮินดูซงึ่
จะมาอาบน ้า ดืม่ น ้ารวมทังท่
้ าน ้าที่นี่ ** ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรม กรณีท่ ไี ม่ สามารถล่ องเรือได้ ** จากนันน
้ า
อินเดีย เนปาล ทัวร์ สงั เวชนียสถานครบ 4 ตาบล 6 วัน 5 คืน (6E)
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ท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั

ค่า
ที่พัก

วันที่2
เช้ า

กลางวัน

รับประทานอาหารค่า
โรงแรม TRIDEV หรื อเทียบเท่า,เมืองพาราณสี

พาราณสี - พุทธคยา– สถูปพุทธคยา (ตรัสรู้) – พระมหาโพธิ์เจดีย์
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองคยา (Gaya) เมืองพุทธคยา สถานที่เชื่อกันว่าเป็ นที่ตรัสรู้ ของพระพุทธเจ้ าซึง่ ค้ นพบโดยนักโบราณคดี
ชาวอังกฤษ ชื่อ เซอร์ อเลกซานเดอร์ คันนิงแฮม เมื่อร้ อยกว่าปี ก่อนแล้ ว
รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านนมัสการ สถูปพุทธคยา ทรงศิขระที่ได้ รับการบูรณะใหม่ภายในประดิษฐานพระพุทธรู ป “พระพุทธเมตตา” ปางมาร
วิชยั แล้ วนานมัสการต้ นศรี มหาโพธิ์ที่ได้ นาพันธุ์มาปลูกตรงที่เชื่อกันว่าเป็ นจุดที่พระพุทธเจ้ าประทับนัง่ บาเพ็ญเพียรจนตรัสรู้
สมโพธิ ญาณ แล้ วนาชม สัตตมหาสถาน สถานที่พระพุทธเจ้ าเสวยวิมุติสขุ หลังจากตรัสรู้ แล้ วเจ็ดแห่ง แห่งละสัปดาห์รอบๆ
พุทธคยาเพื่อทบทวนความรู้ก่อนที่จะเสด็จออกสัง่ สอนผู้คน อันประกอบไปด้ วย
1.เสด็จประทับบนพระแท่นวัชรอาสน์ ใต้ ต้นศรี มหาโพธิ์พร้ อมเสวยวิมตุ ติสขุ ตลอด ๗ วัน ในสัปดาห์ที่ ๑
2.เสด็จประทับ ณ อนิมิสเจดีย์ ทรงยืนจ้ องพระเนตรดูต้นศรี มหาโพธิ์ โดยมิได้ กระพริ บพระเนตรตลอด ๗ วัน ในสัปดาห์ที่ ๒
3.เสด็จประทับ ณ รัตนจงกรมเจดีย์ ทรงนิมิตจงกรมขึ ้น แล้ วเสด็จจงกรมเป็ นเวลา ๗ วัน ในสัปดาห์ที่ ๓
4.เสด็จประทับ ณ รัตนฆรเจดีย์ โดยเสด็จไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของต้ นศรี มหาโพธิ์ และประทับนัง่ ขัดสมาธิในเรื อน
แก้ วซึง่ เทวดานิรมิตถวาย ทรงพิจารณาพระอภิธรรม๗ วัน ในสัปดาห์ที่ ๔
5.เสด็จไปประทับนัง่ ขัดสมาธิใต้ ต้นไทร อชปาลนิโครธ ซึง่ เป็ นที่พกั ของคนเลี ้ยงแกะ ในสัปดาห์ที่ ๕
6.เสด็จไปประทับนัง่ ขัดสมาธิใต้ ต้นจิก มุจลินทร์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของต้ นศรี มหาโพธิ์ ในสัปดาห์ที่ ๖
7.เสด็จไปประทับใต้ ต้นเกด ราชายตนะ ประทับนัง่ เสวยวิมตุ ิสขุ ตลอด ๗วัน
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ค่า
ที่พัก

วันที่ 3
เช้ า

นาท่านชม พระมหาโพธิ์ เจดีย์ (Mahabodhi Temple) อนุสรณ์ สถานแห่งการตรั สรู้ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธเมตตาพระพุทธรูปที่รอดจากการถูกทาลายจากพระเจ้ าศศางกา พระพุทธ รู ปองค์นี ้เป็ นพระพุทธรู ปปาง
มารวิชยั แบบศิลปะปาละ เป็ นที่เคารพศรัทธาของชาวพุทธทัว่ โลก จากนันน
้ าท่านชมศิลปะอินเดียสมัยพระเจ้ าอโศกอายุกว่า
๒,๒๐๐ ปี ชมเสาพระเจ้ าอโศกที่ทรงให้ สร้ างเพื่อประกาศศาสนาและถวายเป็ นพุทธบูชาแก่สงั เวชนียสถาน ชมประตูโทรณะที่
สลัก เรื่ องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ แล้ วชมสถูปและภาพสลักอดีตพระพุทธเจ้ าศิลปะสมัยปาละอายุราว ๑,๒๐๐ ปี “สมัยปาละ
เป็ นช่วงที่ พุทธศาสนารุ่ งเรื องแผ่ขยายอยู่ในอิ นเดียภาคเหนือโดยมีศูนย์ กลางอยู่ที่ มหาวิทยาลัยนาลันทา รั ฐ พิหารตาม
หลักฐานการบันทึกจดหมายเหตุการณ์เดินทางมาสืบทอดพุทธศาสนาของหลวงจีนเหี ้ยนจัง (พระถังซัมจัง๋ ) และหลวงจีนอี ้จิง
จากประเทศจีน” ได้ เวลาสมควรนาท่านเดินทางกลับสูท่ ี่พกั
รับประทานอาหารค่า
โรงแรม TATHAGAT หรื อเทียบเท่า,เมืองพุทธคยา

พุทธคยา – วัดป่ ามหาวัน –เสาหินพระเจ้ าอโศกมหาราช – เมืองกุสิ
นารา
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเวสาลี (Vaishali) (ใช้ เวลาเดินทางโดยประมาณ 4-5 ชัว่ โมง)
นาท่านชมเมืองหลวงของอาณาจักรวัชชี หนึง่ ในสิบหกแค้ วนของชมพูทวีปในสมัยโบราณ เมืองนี ้มีชื่อหลายชื่อคือ ไพสาลี ไว
สาลี และเมืองนี ้เป็ นศูนย์กลางการเผยแพร่ พุทธศาสนาที่สาคัญแห่งหนึ่ง รวมทังเป็
้ นที่กาเนิดของพระมหาวีระศาสดาของ
ศาสนาเชนและที่เป็ นต้ นกาเนิดของการทาน ้ามนต์ในพุทธศาสนา เนื่องจากได้ เกิดทุพิกขภัยร้ ายแรงทัว่ เมืองเวสาลีมีคนตาย
มากมาย กษัตริ ย์ลจิ ฉวีจึงได้ นิมนต์ให้ พระพุทธเจ้ าได้ มาโปรดชาวเมือง พระพุทธเจ้ าจึงนาเหล่าภิกษุ ๕๐๐ รูป เดินทางไปโปรด
ที่เมืองไวสาลี พร้ อมทังได้
้ มีการประพรมน ้ามนต์ทวั่ ทังเมื
้ อง นาท่านเที่ยวชม วัดป่ ามหาวัน ชมเสาอโศกที่สมบูรณ์ ท่ สี ุดและ
งดงามที่สุดของอินเดีย เมืองเวสาลีมีความสาคัญมาตัง้ แต่สมัยก่อนพุทธกาล โดยเป็ นเมืองหลวงแห่งแคว้ นที่มีความ
เจริ ญรุ่ งเรื องมากแคว้ นหนึ่งในบรรดา ๑๖ แคว้ นของชมพูทวีป มีการปกครองด้ วยระบบสามัคคีธรรมหรื อคณาธิ ปไตย ที่
สามารถเรี ยกได้ วา่ เป็ นการปกครองแบบประชาธิปไตยระบบหนึง่ คือไม่มีพระมหากษัตริ ย์เป็ นประมุขทรงอานาจสิทธิ์ขาด มีแต่
ผู้เป็ นประมุขแห่งรัฐซึง่ บริ หารงานโดยความเห็นชอบจากรัฐสภา ซึ่งจะประกอบไปด้ วยเหล่าสมาชิกจากเจ้ าวงศ์ต่าง ๆ ซึ่งรวม

4
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เป็ นคณะผู้ครองแคว้ น ในคัมภีร์พระพุทธศาสนากล่าวว่าเจ้ าวงศ์ต่างๆ มีถึง ๘วงศ์ และในจานวนนี ้วงศ์เจ้ าลิจฉวีแห่งเวสาลี
และวงศ์เจ้ าวิเทหะแห่งเมืองมิถิลาเป็ นวงศ์ที่มีอิทธิพลที่สดุ ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้ าเคยเสด็จมาที่เวสาลีหลายครัง้ แต่ละ
ครัง้ จะทรงประทับที่กูฏาคารศาลาป่ ามหาวันเป็ นส่วนใหญ่ พระสูตรหลายพระสูตรเกิดขึ ้นที่เมืองแห่งนี ้ และที่กูฏาคารศาลา
นี่เองที่เป็ นที่ๆ พระพุทธองค์ ทรงอนุญาตให้ พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี พระน้ า นางของพระพุทธองค์ พร้ อมกับบริ วาร
สามารถอุปสมบทเป็ นภิกษุ ณีได้ เป็ นครัง้ แรกในโลก และในการเสด็จครัง้ สุดท้ ายของพระพุทธองค์ พระองค์ได้ ทรงรับสวน
มะม่วงของนางอัมพปาลี นางคณิกาประจาเมืองเวสาลี ซึ่งนางได้ อทุ ิศถวายเป็ นอารามในพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ได้
ทรงจาพรรษาสุดท้ ายที่เวฬุวคาม และได้ ทรงปลงอายุสงั ขารที่ปาวาลเจดีย์ และเมื่อหลังพุทธปริ นิพพานแล้ วได้ ๑๐๐ ปี ได้ มี
การทาสังคายนาครัง้ ที่ ๒ ณ วาลิการาม ซึง่ ทังหมดล้
้
วนอยูใ่ นเมืองเวสาลี

กลางวัน
บ่ าย
ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางโดยรถโค้ ชปรับอากาศสู่ เมืองกุสินารา (Kushinagar) ซึง่ เป็ นสถานที่ปริ นิพพานของพระพุทธเจ้ า
รับประทานอาหารค่า
โรงแรม OM RESIDENCY HOTEL หรือเทียบเท่ า,เมืองกุสินารา

วันที่ 4 กุสินารา – สังเวชนียสถาน กุสินารา (ปรินิพพาน) – เมืองลุมพินีวัน
เช้ า

5

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมสังเวชนี ยสถานแหล่ งที่ ๔ กุสินารา ในสมัยพุทธกาลเป็ นเมืองเอกหนึ่งในสองของแคว้ นมัลละ อยู่ตรงข้ ามฝั่ ง
แม่น ้าคู่กับเมืองปาวา เป็ นที่ตงของสาลวโนทยานหรื
ั้
อป่ าไม้ สาละ ที่พระพุทธเจ้ าเสด็จดับขันธปริ นิพพานและเป็ นสถานที่
ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้ า “สาลวโนทาย” สถานที่เสด็จดับขันธปริ นิพพาน มีชื่อเรี ยกในท้ องถิ่นว่า มาถากุนวะระกาโกฏ
(Matha-Kunwar-Ka-Kot) ซึง่ แปลว่า ตาบลเจ้ าชายสิ ้นชีพ ปรากฏตามคัมภีร์ว่า เมืองนี ้เคยเป็ นที่ปริ นิพพานของพระพุทธเจ้ า
พระนามว่าผุสสะ เป็ นที่เกิดบาเพ็ญบารมีของพระ โพธิสตั ว์หลายครัง้ เคยเป็ นราชธานีนามว่ากุสาวดีของพระเจ้ ามหาสุทสั สน
จักรพรรดิ

อินเดีย เนปาล ทัวร์ สงั เวชนียสถานครบ 4 ตาบล 6 วัน 5 คืน (6E)
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นาท่านนมัสการอนุสรณ์สถานที่สาคัญคือ มหาปรินิพพานสถูป (Parinirvana Stupa) ซึ่งพระเจ้ าอโศกมหาราชสร้ างไว้ และ
บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ วิหารปริ นิพพานซึ่งเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรู ปปางปริ นิพพานอยู่ภายในและมีซากศาสนสถาน
โบราณโดยรอบมากมาย จากนันน
้ าท่านนมัสการสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้ าที่ มกุฎพันธเจดีย์ แล้ วนานัง่ สมาธิ ที่
วิหารพระรูปพระพุทธไสยาสน์ มีจารึกกาหนดอายุเก่าแก่กว่า ๑,๔๐๐ปี แสดงตอนเสด็จปริ นิพพาน

กลางวัน
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางสู่ เมืองลุมพินี (Lumbini) (ใช้ เวลาเดินทางโดยประมาณ 4-5 ชัว่ โมง) ซึง่ เป็ นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้ า
*** โปรดเตรียมหนังสือเดินทางติดตัวไว้
เพื่อประทับตราออกจากประเทศอินเดียเข้ าสู่ประเทศเนปาล ***

ค่า
ที่พกั

วันที่ 5
เช้ า

รับประทานอาหารค่า
โรงแรม ZAMBALA หรือเทียบเท่ า,เมืองลุมพินี, ประเทศเนปาล

สังเวชนี ยสถาน สวนลุ มพินีวัน (ประสู ติ) –
โบกขรณี – เสาพระเจ้ าอโศก-เมืองพาราณสี

วิหารมหามายา - สระ

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม สังเวชนียสถานแหล่ งที่ ๓ สวนลุมพินีวัน เป็ นสถานที่พระนางสิริมหามายาประสูติเจ้ าชายสิทธัตถะกุมาร เมื่อ
วันศุกร์ วันเพ็ญเดือน ๖ ปี จอ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ปี ซึ ้งภายในบริ เวณมีวิหารมหามายา สระโบกขรณี และเสาพระเจ้ า
อโศกที่มีขนาดความสูง ๒๒ ฟุต ๔ นิ ้วและมีข้อความจารึ กเป็ นหลักฐานว่า “ณ ที่นี่คือ สถานที่ประสูติของเจ้ าชายสิทธัตถะ
และพระเจ้ าอโศกเสด็จมาบูชาในปี ที่ ๒๐ แห่งรัชกาลของพระองค์ ” (ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๓ ) ปั จจุบนั ลุมพินีวนั ได้ รับการ
บูรณะและมีถาวรวัตถุสาคัญที่ชาวพุทธนิยมไปสักการะ คือ “เสาหินพระเจ้ าอโศกมหาราช” ที่ระบุว่าสถานที่นี ้เป็ นสถานที่
ประสูติของเจ้ าชายสิทธัตถะ นอกจากนี ย้ งั มี “วิหารมายาเทวี” ภายในประดิษฐานภาพหินแกะสลักพระรู ป พระนางสิริมหา
มายาประสูติพระราชโอรส โดยเป็ นวิหารเก่ามีอายุร่วมสมัยกับเสาหินพระเจ้ าอโศก ปั จจุบนั ทางการเนปาลได้ สร้ างวิหารใหม่
ทับวิหารมายาเทวีหลังเก่า และได้ ขดุ ค้ นพบศิลาจารึ กรู ปคล้ ายรอยเท้ า สันนิษฐานว่าเป็ นจารึ กรอยเท้ าก้ าวที่เจ็ดของเจ้ าชาย
สิทธัตถะที่ทรงดาเนินได้ เจ็ดก้ าวในวันประสูติ ปั จจุบนั ลุมพินีวนั อยูใ่ นเขตประเทศเนปาล ติดชายแดนประเทศอินเดียทางเหนือ
เมืองโคราฆปุระ ห่างจากเมืองติเลาราโกต (หรื อ นครกบิลพัสดุ์) ทางทิศตะวันออก ๑๑ กิโลเมตร และห่างจากสิทธารถนคร
(หรื อนครเทวทหะ) ทางทิศตะวันตก๑๑กิโลเมตร ซึง่ ถูกต้ องตามตาราพระพุทธศาสนาที่กล่าวว่าลุมพินีวนั สถานที่ประสูติตงอยู
ั้ ่
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ระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์และเมืองเทวทหะ ปั จจุบนั ลุมพินีวนั มีเนื ้อที่ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ ทางการเรี ยกสถานที่นี ้ว่า รุ มมินเด มี
สภาพเป็ นชนบท มีผ้ อู าศัยอยูไ่ ม่มากมีสงิ่ ปลูกสร้ างเป็ นพุทธสถานเพียงเล็กน้ อย แต่มีวดั พุทธอยู่ในบริ เวณนี ้หลายวัด รวมทัง้
วัดไทยลุมพินี ลุมพินีวันได้ รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้ เป็ นมรดกโลกประเภทมรดกทางวัฒนธรรมตังแต่
้ ปี พ.ศ.
๒๕๔๐

กลางวัน
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน
นาเดินทางโดยรถโค้ ชปรับอากาศสู่เมืองพาราณสี(Varanasi) สถานที่แสดงปฐมเทศนา (ใช้ เวลาเดินทางโดยประมาณ 6-7
ชัว่ โมง)

ค่า
ที่พกั

วันที่ 6
เช้ า

รับประทานอาหารค่า
โรงแรม TRIDEV หรือเทียบเท่ า,เมืองพาราณสี

พาราณสี – กรุ งเทพฯ (ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ) (6E : 11.40-16.40)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม
ได้ เวลาสมควร นาท่านเดินทางสูส่ นามบินพาราณสี

11.40 น.
16.40 น.

ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินอินดิโก แอร์ ไลน์ (Indigo Airline) เที่ยวบินที่ 6E 97
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยความสวัสดิภาพ

ราคาแนะนาเพียง อินเดีย เนปาล ทัวร์ สังเวชนียสถานครบ 4 ตาบล
6 วัน 5คืน โดยสายการบิน อินดิโก แอร์ ไลน์ (6E)
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3
ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

พักเดี่ยว
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

10 – 15 ม.ค. 63
17 – 22 ม.ค. 63
20 – 25 ก.พ. 63
12 – 17 มี.ค. 63

19,900
19,900
19,900
19,900

19,900
19,900
19,900
19,900

19,900
19,900
19,900
19,900

3,990
3,990
3,990
3,990

11,900
11,900
11,900
11,900
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ราคาเด็กทารก(อายุไม่ ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ติดต่ อสอบถาม ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน (ไม่ รวมวีซ่าอินเดีย)

ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าวีซ่าอินเดีย ท่ านละ 1,800 บาท
และค่ าวีซ่าเนปาล ท่ านละ 1,000 บาท
ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท/ท่ าน/ทริป
อัตราดังกล่ าวขอสงวนเฉพาะผู้ท่ ถี ือหนังสือเดินทางไทยเท่ านัน้
กรณีถือหนังสือเดินทางต่ างชาติกรุ ณาเช็คราคาอีกครั้ ง

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.

3.

4.

การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 10 ท่านขึ ้นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่อนทุกครัง้
เพื่ อเช็ คข้ อมูล ความถูกต้ องของรายการทัวร์ รวมทัง้ ไฟล์ บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิ ดความ
ผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจา
4.1 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
4.2 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้ จา่ ย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้ าใช้ จา่ ยทังหมด
้
4.4 ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่พกั
โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ทงหมดเนื
ั้
่องจากค่า
ตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.
2.
3.
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คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้ าทัวร์ )
คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้ าหัวหน้ าทัวร์ )
คณะจองไม่ถึงจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
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อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ด
ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึง่ ห้ อง)
กระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ น ้าหนักรวมไม่เกิน 20 กิโลกรัม
อาจมีคา่ ปรับหากน ้าหนักเกินตามสายการบินกาหนด
ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจซื ้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้ าหน้ าที่บริ ษัทได้ **
- เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้ อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้ านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]

8.

รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน ้ามัน

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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กระเป๋ าเดินทาง
ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่ อินเดียแบบออนไลน์ 5 วันทาการ ท่านละ 1,800 บาท
ค่าวีซา่ เข้ าประเทศเนปาล 3 วันทาการ ท่านละ 1,000 บาท
ค่าน ้าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากสายการบินกาหนด
ค่าทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม, ค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซัก
รี ดฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้ าว
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท /ท่าน/ทริป
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หมายเหตุ
บริ ษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไข
ได้
2. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ ไม่
สงบทางการเมือง, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบตั ิเหตุ, ความเจ็บป่ วย, ความ
สูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้ า เหตุสดุ วิสยั อื่นๆ เป็ นต้ น
3. หากท่านยกเลิ กก่ อนรายการท่อ งเที่ ยวจะสิ น้ สุดลง ทางบริ ษัทฯ จะถื อว่าท่านสละสิ ทธิ์ แ ละจะไม่
รับผิดชอบค่าบริการที่ทา่ นได้ ชาระไว้ แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
4. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรื อเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้ สารองที่นงั่ บน
เครื่ อง และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม
6. ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะ
ปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัว แทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง
การบริ ก ารจากสายการบิน บริ ษั ท ฯขนส่ ง หรื อ หน่ ว ยงานที่ ใ ห้ บ ริ ก าร บริ ษั ท ฯจะด าเนิ น โดยสุด
ความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์ อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สาหรับค่าบริการนันๆ
้
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทนบริ ษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านัน้
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และ
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้ สิ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการ
เที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
10. ในกรณีที่ลูกค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ
เช่นนันทางบริ
้
ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยใดๆ ทังสิ
้ ้น
1.

สาหรั บผู้ท่ มี ีความประสงค์ ต้องการขอยื่นวีซ่าอินเดียแบบออนไลน์
เอกสารในการยื่นวีซ่าอินเดียสาหรั บผู้ท่ ถี ือพาสสปอร์ ตไทย
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้ องมีหน้ าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้ อย 2 หน้ า อายุใช้
งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสารบริ ษัทจะ
ไม่รับผิดชอบในกรณีสญ
ู หาย*
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2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้ าตรงขนาด 2x2 นิ ้ว พื ้นหลังสีขาวเท่านัน้ จานวน 1 ใบ เป็ นรูปที่ถ่ายจากร้ านถ่ายรู ป
เท่านัน้ รู ป (ห้ ามสวมแว่นตาหรื อเครื่ องประดับ , ไม่ใส่ชุดข้ าราชการหรื อเครื่ องแบบใดๆ ไม่เป็ นรู ป
สติก๊ เกอร์ รวมถึงห้ ามใช้ รูปที่ถ่ายเองและปริน้ ท์เอง)
3. แบบฟอร์ ม
*** เอกสารการยื่นขอวีซา่ อินเดียแบบออนไลน์
สามารถรองรับไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2MB
!! ส่วนไฟล์ WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไม่รองรับ กรุณาแปลงเป็ น PDF ก่อนได้
ข้ อความหรื อเนื ้อหาต้ องครบถ้ วนและมีความชัดเจนเท่านัน้ ***

สาหรั บผู้ท่ มี ีความประสงค์ ต้องการขอยื่นวีซ่าเนปาล
เอกสารในการยื่นวีซ่าเนปาลสาหรั บผู้ท่ ถี ือพาสสปอร์ ตไทย
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้ องมีหน้ าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้ อย 2 หน้ า อายุใช้
งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสารบริ ษัทจะ
ไม่รับผิดชอบในกรณีสญ
ู หาย*
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้ าตรงขนาด 2x2 นิ ้ว พื ้นหลังสีขาวเท่านัน้ จานวน 1 ใบ เป็ นรูปที่ถ่ายจากร้ านถ่ายรู ป
เท่านัน้ รู ป (ห้ ามสวมแว่นตาหรื อเครื่ องประดับ , ไม่ใส่ชุดข้ าราชการหรื อเครื่ องแบบใดๆ ไม่เป็ นรู ป
สติก๊ เกอร์ รวมถึงห้ ามใช้ รูปที่ถ่ายเองและปริน้ ท์เอง)
3. แบบฟอร์ ม
*** เอกสารในการยื่นวีซา่ เนปาลต้ องใช้ เอกสารเป็ นตัวจริ งเท่านัน้ ***
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