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กาํหนดการจาริก   สู่แดนพุทธภูมิ 

เพือ่กราบนมัสการพุทธสังเวชนียสถาน และ พุทธสถาน 

          ณ   ประเทศอินเดยี และ เนปาล    //   (  10 วนั ) 

    ระหว่างวันท่ี    09  -  18    มีนาคม     พ.ศ.   2563  
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ในช่วงชีวิตหน่ึงของชาวพุทธทุกชาติ เร่ืองที่อยู่ในความคดิคาํนึง หรือเป็นความต้ังใจที่จะกระทํา คอื  

การเดินทางไปกราบนมัสการพุทธสังเวชนียสถาน ณ ประเทศอินเดีย  เพื่อเจริญศรัทธา และเป็นกาํลังใจในการ

ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคาํสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือแม้บางท่านเพียงเพื่อต้องการมา

พิสูจน์ว่าเร่ืองราวในพุทธประวัติเป็นจริงหรือไม่ สถานที่ต่างๆ  ที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฏกน้ัน มีความชัดเจนแค่ไหน  

ไม่ว่าท่านต้องการเดินทางมายังสังเวชนียสถานด้วยวัตถุประสงค์ใด  ส่ิงที่ท่านจะได้กลับไปแทบจะเรียกได้ว่าทุกคณะ 

ที่เดินทาง คอื ความต้ังมั่นในศรัทธา ความมั่นใจในเร่ืองราวที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฏก และความปิติอ่ิมใจที่ไม่

สามารถจะแจกแจงให้ผู้ที่ไม่เคยประสบด้วยตนเองทราบได้ 

 

หากแต่เพียงคดิว่า การมากราบนมัสการสังเวชนียสถานน้ี มิใช่การมาเทีย่วเล่นสนุก และหาความเพลิดเพลิน

ดังที่ไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  แต่การมายังสถานที่น้ี  มาเพื่อสร้างความเข้าใจในกฎของธรรมชาติอันผู้คนไม่

สามารถหลีกหนีไปได้เลย มาเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ที่แตกต่างอย่างส้ินเชิงกับชีวิตที่เราคดิว่า “ทุกข์”  ที่เราเผชิญอยู่

ในประเทศไทย  มาซึมซับประสบการณ์ทางจิตใจ และความเข้าใจในตัวตนของเราเองมากข้ึน  อีกทั้งมาช่ืนชมในบุญ

ของตนที่ได้เกิดมาในผืนแผ่นดินไทย   การเดนิทางคร้ังน้ีจะทรงคุณค่าอย่างหาประมาณมิได้ 

 

 

ไม่เพียงแต่เท่าน้ัน  การมากราบสังเวชนียสถานฯ ในคร้ังน้ี   “ พระครูปลดัสัมพิพัฒน์สีลาจารย์ ญาณธาดา

มหาสังฆานุนายก ปิฎกธรรมรักขิต ”    ผู้ช่วยเจ้าอาวาส  วัดญาณเวศกวัน  ได้เมตตาและกรุณารับ เป็นพระธรรม

วิทยากร ให้แก่คณะผู้จาริกเพราะไม่เพียงแต่พระอาจารย์จะได้บรรยายธรรมอันประณตี ให้เกิดความเข้าใจแล้ว  ยัง

นําพาคณะบุญจาริกให้ปฏิบัติธรรมเพือ่เป็นพุทธบูชา และเพื่อเป็นเหตุปัจจัยส่ังสมในการเดนิทางชีวิตอันยาวไกลเพื่อ

ประโยชน์ตนทั้งในโลกน้ี และโลกหน้าอีกด้วย และเพื่อให้การเดนิทางน้ีเกิดประโยชน์สูงสุด    การจาริกคร้ังน้ี คณะผู้

จัดได้เน้นในเร่ืองของการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าในสังเวชนียสถานแต่ละแห่ง และสถานที่ที่มีความสําคญั และเกี่ยวข้อง

กับพระพุทธองค์   อันจะช่วยให้ผู้ร่วมจาริกได้เกดิความเข้าใจ มั่นใจ และต้ังใจปฏิบัติตนตามแนวทางแห่ง

พระพุทธศาสนาได้อย่างส้ินสงสัย 

 

 โอกาสเช่นน้ีหาไม่ได้โดยง่ายในช่วงชีวติอนัแสนส้ันของมนุษย์เรา  ท่านจะปล่อยโอกาส และ  

ละทิง้เวลาให้ล่วงเลยไปโดยเพยีงแค่มแีต่ความคดิเท่าน้ัน หรือ ..... 
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รายละเอียดการเดนิทาง 

วนัที ่1  ของการเดนิทาง    ( จนัทร์ที ่ 09  ม.ีค.  )                “  ก้าวแรกแห่งศรัทธา ”          

กรุงเทพฯ  – พาราณสี 

09.30 น. คณะผูเ้ดินทางไปพร้อมกนัที่สนามบนิสุวรรณภูมิ   ชั้นผูโ้ดยสารขาออก  ประตูหมายเลขที ่ 2 

 เจา้หนา้ที่ของ ทู บาย โฟแทรเวล  คอยตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวกในการนาํกระเป๋า 

เดินทางไปเช็คอิน และมอบบตัรขึ้นเคร่ืองใหแ้ก่ทุกท่าน 

12.10 น.     ออกเดินทางสู่ประเทศอินเดีย โดยสายการบินไทยสไมล์                                  เที่ยวบิน TG2327   

14.00 น. เคร่ืองแวะจอดที่สนามบินเมืองคยา  { คณะรออยู่บนเคร่ืองประมาณ 40 นาที }  

จากน้ันคณะบินต่อไปยังเมืองพาราณสี  ก่อนเคร่ืองลงทีส่นามบิน ( กรุณาเกบ็หางบัตรท่ีนั่ง เพ่ือ

แสดงต่อเจ้าหน้าท่ี ท่ีประตทูางออก เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการผ่านการตรวจท่ีสนามบิน

พาราณสี ) 

15.35 น. เดินทางมาถึงที่สนามบินเมืองพาราณสี  หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมือง และรับสมัภาระแลว้  

16.30 น. ออกเดินทางชมวถีิชีวติชาวฮินดู ณ ริมฝ่ังแม่นํ้าคงคา  ล่องเรือดูพธีิอาบนํ้ า  สวดมนต ์พธีิอารตี 

บูชาไฟ  บูชาสุริยเทพ  การสะเดาะเคราะห์ตามความเช่ือของศาสนาฮินดู  และ ขอเชิญชวนท่าน 

ลอยกระทงดอกไม ้ (จดัเตรียมให)้  เพือ่บูชาพระบรมสารีริกธาตุ  ที่ถูกนาํมาลอย ณ แม่นํ้ าคงคา 

                           หลงัจากนั้น  เดินทางกลบัเขา้สู่โรงแรมที่พกั  ในเมืองพาราณสี  

20.00 น. คณะเดินทางถึงโรงแรม  Hotel  Amayaa, Varanasi 

จากนั้นเชิญท่านรับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมท่ีพกั และพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่2  ของการเดนิทาง     ( องัคารที ่ 10  ม.ีค.  )           “  สู่พาราณสี  :  มหานครทีไ่ม่เคยร้าง ”  

พาราณสี  -  พุทธคยา 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

08.00 น. ออกเดินทางเขา้สู่เมือง  สารนาถ หรือป่าอิสิปปตนะมฤคทายวนัในยคุพทุธกาล ระหวา่งทางหยดุ

แวะชม  เจาคนัธีสถูป สถานที่ซ่ึงพระพทุธองคไ์ดท้รงพบกบัปัจจวคัคียเ์ป็นคร้ังแรกภายหลงัที่ทรง

ตรัสรู้แลว้  ให้เวลาลงชมสถานที่และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก  
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          จากนั้นเดินทางไปชม พิพิธภัณฑ์เมืองสารนาถ  ที่เก็บรักษา 

เสาสิงห์พระเจา้อโศกมหาราชและพระพทุธรูปปางปฐมเทศนาที่ 

งดงามที่สุดองคห์น่ึงของโลก { ทางพพิธิภณัฑ ์อนุญาตใหน้าํ 

กลอ้งถ่ายรูปเขา้มาถ่ายภาพได ้ แต่หา้มนาํมือถือเขา้มาเด็ดขาด !!! }  

10.00 น. นาํท่านเดินทางไปกราบ  “  ธรรมเมกขสถูป ”  เดิมเรียกวา่  

ป่าอิสิปัตนมฤคทายวนั  สถานที่ที่เช่ือวา่ พระพทุธองคท์รงแสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตนสูตร 

โปรดปัญจวคัคียท์ ั้ง 5 ในวนัเพญ็อาสาฬหมาส  เป็นคร้ังแรก  ถอืเป็นสังเวชนียสถานแห่งที่  1    

  ร่วมฟังธรรมบรรยายจากพระอาจารย ์และปฏิบติับูชาร่วมกนั 

 11.30 น. คณะกลบัมารับประทานอาหารกลางวนั  ณ วดัไทยสารนาถ   

หลงัอาหารใหเ้วลาท่านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกอินเดีย    

12.30 น. จากนั้นนาํท่าน ร่วมกนั ทาํบุญถวายสังฆทาน เพือ่ทํานุบํารุง 

วัดไทยสารนาถ   

13.30 น. ออกเดินทางไปยงั เมืองพุทธคยา  ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชม. 

ระหวา่งทางแวะด่ืมนํ้ าชา / เขา้หอ้งนํ้ า  ณ วัดไทยสะสาราม  และร่วมทาํบุญถวายสงัฆทานเพือ่เป็น

ปัจจยัถวายกาํลงัใหก้บัทางคณะพระสงฆไ์ทย   

หลังจากน้ัน   คณะร่วมรับประทานอาหารเย็น ทีว่ัดไทยสะสาราม 

21.30 น. คณะเดินทางถึงเมืองพทุธคยา   นาํท่านเขา้สู่ โรงแรม  Royal  Residency 5* หรือเทียบเท่า 

และพกัผอ่นตามอธัยาศยั   {  พกัโรงแรมที่พุทธคยา จาํนวน 2 คนื } 

 

วนัที ่3 ของการเดนิทาง     ( พุธที ่ 11  ม.ีค.  )     “  ชาวพุทธสากล  ” 

พุทธคยา 

07.00 น.            รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

08.00 น. นาํท่านไปกราบนมสัการ พุทธสังเวชนียสถานแห่งที่  2  “  ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ ”  แผน่ดินพทุธคยา 

ประตูสู่การแสวงบุญ เพือ่ปฏิบติับูชา และกราบนมสัการพระพทุธรูป “ หลวงพ่อพุทธเมตตา ”  

ภายในมหาเจดียพ์ทุธคยา  ซ่ึงเป็นพระพทุธปฏิมากรปางชนะมารอาย ุ 1,400 ปีเศษ  ท่ีรอดพน้จาก

การถูกทาํลายจากนํ้ ามือกษตัริยฮิ์นดู  อยา่งปาฏิหาริย ์ ดว้ยพระพกัตร์ 

ที่แสดงออกดว้ยเมตตากรุณาอนัเป่ียมลน้  ชาวพทุธทัว่โลกต่างเดินทาง 

มากราบไหวบู้ชากนัแน่นทั้งปี  ใหเ้วลาท่าน สวดมนต ์ทาํสมาธิ  

เจริญภาวนา และ ฟังธรรมะบรรยายจากท่านเจา้คุณอาจารย ์   

ไดเ้วลาพอสมควรกลบัโรงแรมท่ีพกั 
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11.30 น. กลบัมารับประทานอาหารกลางวนั  ณ โรงแรมท่ีพกั 

13.30 น. นาํท่านไปเที่ยวชม และทาํบุญ ณ วัดไทยพุทธคยา  

 จากนั้นออกเดินทางไป  ชมวัดนานาชาติ  เช่น  วดัญี่ปุ่ นที่มีพระพทุธรูปไดบุทซึองคใ์หญ่ /   

 วดัเนปาล / วดัธิเบต  /  วดัภูฎาน  เป็นตน้   

16.00 น.            นาํคณะเดินทางขา้มแม่นํ้ าเนรัญชรา เพือ่ไป ชมบ้านนางสุชาดา  ผูถ้วายขา้วมธุปายาสแก่สิทธตัถะ

ดาบสก่อนตรัสรู้  ปัจจุบนัไดท้าํการขดุแต่งทาํให้เห็นเป็นสถูปใหญ่สร้างครอบบริเวณบา้นไว ้ณ  

จุดน้ีท่านจะไดเ้ห็นเขาดงคสิริ ที่บาํเพญ็ทุกรกิริยาของสิทธตัถะดาบส และบริเวณเนินดินที่เช่ือวา่เป็น

ที่ถวายขา้วมธุปายาส   จากนั้นนัง่รถมาชมจุดตรงขา้มกบัพระมหาเจดียพ์ทุธคยาที่ริมแม่นํ้ าเนรัญชรา 

บริเวณที่เช่ือวา่เป็นที่ลอยถาดของสิทธตัถะดาบส ก่อนเสด็จขา้มแม่นํ้ าไปยงัตน้พระศรีมหาโพธ์ิ 

17.00 น. หลงัจากนั้น นาํท่านเดินทางไปสวดมนต ์ ปฏิบติับูชาบริเวณ  ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ  และ กราบ 

  นมสัการพระพทุธรูป   “ หลวงพอ่พทุธเมตตา ”  ภายในมหาเจดียพ์ทุธคยา  และ 

นาํท่านชม สัตตมหาสถาน  7  แห่ง รอบ ๆ พระมหาเจดีย ์  จากนั้นใหเ้วลาท่านไดป้ฏิบติับูชา   

สวดมนต ์/ นัง่สมาธิ และร่วมฟังการบรรยายธรรม ณ แดนพทุธภูมิ    

 

 

 

 

 

 

 

 

19.00 น. นาํคณะกลบัมายงัโรงแรมที่พกั Royal  Residency Hotel,  Bodhgaya  เพือ่รับประทานอาหารคํ่า   

แลว้พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

( ท่านที่ต้องการไปกราบต้นพระศรีมหาโพธ์ิในช่วงคํา่ หรือ ประสงค์จะไปซ้ือของที่ระลกึ ของฝาก   

เช่น  พระแกะสลักจากไม้จัน  ลูกประคาํ  ผ้าแคชเมียร์ และ ผลิตภัณฑ์  Himalaya   เป็นต้น   

คณะผู้จัดได้จัดรถบริการไว้จนถึงเวลา   21.00 น. )     

 

วนัที ่4  ของการเดนิทาง  ( พฤหัสที ่ 12  ม.ีค. )                    “  ปฐมบทแห่งพระพุทธศาสนา  ”       

พุทธคยา   -  ราชคฤห์  - นาลนัทา -  ปัตนะ 

06.00 น.            รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

                ( กรุณานาํกระเป๋าเดินทางออกวางไวห้นา้หอ้ง เพือ่เจา้หนา้ที่จะไดน้าํขึ้นรถ)   

07.00 น.          ออกเดินทางไปเมืองราชคฤห์ เป็นเมืองหลวงของแควน้มคธ  สมยัพทุธกาล มีภูเขาลอ้มรอบทั้งหมด  

                      5 ลูก หรืออีกช่ือหน่ึงเรียกวา่เบญจคีรีนคร ระหวา่งทางแวะทาํบุญ และเขา้หอ้งนํ้ า ณ  วดัไทยลฐัลวินั 
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09.30 น. เดินทางถึงเมืองราชคฤห์   พาคณะขึ้นไป  ยอดเขาคชิกูฏ  เพือ่ไปเฝ้าพระพทุธองค ์ ณ ที่ประทบัส่วน

พระองค ์ใหเ้วลาท่านปฏิบติับูชา สวดมนต ์ทาํสมาธิ และฟัง 

บรรยายธรรมตามสมควร ( ระยะทางเดินประมาณ 1 กิโลเมตร  

เป็นพื้นปูนซีเมนต ์เป็นทางเรียบ และสลบักบัมีขั้นบนัได   

ท่านที่ต้องการน่ังเสลี่ยง กรุณาแจ้งล่วงหน้าเพือ่จะได้จองให้  

 ค่าเสลี่ยง  1,600  รูปี / ท่าน รวมค่าทปิ )   

11.30 น.          กลบัมารับประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรม Rajgir Residency  

                        ระหวา่งทางนัง่รถ หยดุแวะ  ชมวัดชีวกกัมพวัน และ คุกที่คุมขังพระเจ้าพมิพิสาร    

12.30 น.           นาํท่านออกเดินทางไปยงั  วัดเวฬุวันมหาวิหาร   ตั้งอยู ่ใกลเ้ชิงเขา 

                         เวภารบรรพต  ริมฝ่ังแม่นํ้ าสรัสวดี มีตโปธาราม { บ่อนํ้ าร้อนโบราณ } 

                         คัน่อยูร่ะหวา่งกลาง ถือเป็นวดัแห่งแรกในพระพทุธศาสนา และเป็นที่      

                         ที่พระพทุธองคท์รงแสดงโอวาทปาฏิโมกขแ์ก่พระสงฆส์าวก 1,250 รูป 

                         ก่อนส่งไปเป็นพระธรรมทูตประกาศพระศาสนาอนัเป็นที่มาของ            

                        “ วันมาฆบูชา ”  และพระพทุธองคท์รงประทบัจาํพรรษา ณ วดัแห่งน้ี    

           จากนั้นใหท้่านไดส้วดมนต ์ เจริญภาวนา  และปฏิบติับูชา  พอสมควร            

14.30 น.           ออกเดินทางไปยงั เมืองนาลันทา  ซ่ึงอยูห่่างจากเมืองราชคฤห์ประมาณ 16 กม.   เป็นบา้นเกิดของ 

อคัรสาวกเบื้องซา้ย– ขวา พระโมคคลัลานะ/ พระสารีบุตร  นาํคณะเขา้เยีย่มชม  มหาวิทยาลัยนาลนัทา  

เร่ิมสร้างขึ้นคร้ังแรก ตั้งแต่สมยัพระเจา้อโศกมหาราช  ถือเป็นมหาวทิยาลยัพทุธศาสนาแห่งแรก 

ของโลก โดยมีการสร้างติดต่อกนัเร่ือยมาอีกหลายยคุหลายสมยั โดยประสงคจ์ะให้เป็นสถานศึกษา 
แก่พระภิกษุสงฆใ์นพระพทุธศานา    ชมความยิง่ใหญ่ของบริเวณมหาวทิยาลยั และสถูปที่สร้างครอบ

ทบัที่เผาศพของพระสารีบุตร อคัรสาวกเบื้องขวาของพระพทุธองค ์ ใหเ้วลาท่าน สวดมนต ์ ทาํสมาธิ 

และฟังธรรมตามสมควร ระหวา่งทางไป แวะวัดไทยนาลันทา   เพือ่ใหทุ้กท่านไดเ้ขา้หอ้งนํ้ าให้

เรียบร้อย เพือ่ออกเดินทางยาวไปเมืองปัตนะ 

16.30 น. ออกเดินทางไปยงั  เมืองปัตนะ   ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม. 

19.00 น. ถึงเมืองปัตนะ นาํคณะเขา้พกั ท่ีโรงแรม Lemon  Tree  Hotel, Patna    หรือเทียบเท่า 

และ รับประทานอาหารคํ่าท่ีโรงแรม  

 

วนัที ่5  ของการเดนิทาง  ( ศุกร์ที ่ 13  ม.ีค. )          “  สู่ ปัจฉิมทศันานคร  ” 

ปัตนะ  -  เวสาล ี -  กสิุนารา 

06.30 น.            รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

                ( กรุณานาํกระเป๋าเดินทางออกวางไวห้นา้หอ้ง เพือ่เจา้หนา้ที่จะไดน้าํขึ้นรถ)   
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07.30 น. ออกเดินทางต่อไปยงั เมืองเวสาลี   ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  2 ชม. 

09.30 น. คณะเดินทางมาถึงเมืองเวสาลี   นาํท่านออกเดินทางไปยงั 

วดัป่ามหาวนั  ชม อานันทเจดีย์  (ป่ามหาวนั) เมืองเวสาลี  

 เมืองโบราณใน สมยัพทุธกาล มีความสาํคญัในฐานะท่ีเป็น 
เมืองหลวงของคณะเจา้ลิจฉว ีที่มีปกครองแควน้วชัชีดว้ยระบอบคณาธิปไตยแห่งแรกๆ  
ของโลก  เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีเจริญรุ่งเรืองอยา่งยิง่ในสมยัพทุธกาลเป็นเมืองท่ีมัน่แห่งความสาํคญัของ

พระพทุธศาสนาในสมยันั้น โดยพระพทุธเจา้เคยเสด็จเยีย่มเมืองแห่งน้ีในปีที่ 5 หลงัการตรัสรู้ ตาม

การกราบบงัคมทูลเชิญจากเจา้ผูค้รองแควน้ และในช่วงหลงัพทุธกาล เมืองแห่งน้ีไดต้กเป็นของ

แควน้มคธโดยการนาํของพระเจา้อชาตศตัรูพระราชาแห่งเมืองราชคฤห์ และหลงัการล่มสลายของ

ราชวงศพ์มิพสิารในเมืองราชคฤห์ พระราชาองคต์่อมาจึงไดย้า้ยเมืองหลวงแห่งแควน้มคธมายงั

เมืองเวสาลี ทาํใหเ้มืองแห่งน้ีเจริญถึงขีดสุด  โดยในสมยัพทุธกาลนั้น พระพทุธเจา้เคยเสด็จมาที่ 
เวสาลีหลายคร้ัง แต่ละคร้ังจะทรงประทบัท่ีกูฏาคารศาลาป่ามหาวนัเป็นส่วนใหญ่ พระสูตรหลาย

พระสูตรเกิดขึ้นที่เมืองแห่งน้ี   และที่กูฏาคารศาลาน่ีเอง ที่เป็นที่ ๆ พระพทุธองคท์รงอนุญาตให ้ 
พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี พระนา้นางของพระพทุธองค ์พร้อมกบับริวาร สามารถอุปสมบท

เป็นภิกษุณีไดเ้ป็นคร้ังแรกในโลก และในการเสด็จคร้ังสุดทา้ยของพระพทุธองค ์พระองคไ์ดท้รงรับ

สวนมะม่วงของนางอมัพปาลี นางคณิกาประจาํเมืองเวสาลี ซ่ึงนางไดอุ้ทิศถวายเป็นอารามใน

พระพทุธศาสนา และ วดัป่ามหาวัน แห่งน้ี ยงัมีเสาหินพระเจา้อโศกมหาราช ซ่ึงนบัวา่เป็นเสาที่มี

ความสมบูรณ์ บนหวัเสามีรูปสิงโตปักอยู ่และสวยงามที่สุดแห่งหน่ึง  ใหเ้วลาปฏิบติับูชา สวดมนต ์

ทาํสมาธิ  ฟังธรรมตามสมควร 

11.30 น. กลบัมารับประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรม Vaishali  Residency  Hotel   

13.00 น. พาคณะไปชม เมอืงเวสาลี   เมืองแห่งกษตัริยลิ์จฉว ี รถบสัผา่นชมราชสภาที่ประชุมของกษตัริย ์

ลิจฉวเีมืองเวสาลี  บ่อนํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ กลางเมืองท่ีซ่ึงพนัธุละนาํนางมลัลิกา ภรรยามาด่ืมตอนแพท้อ้ง  

จากนั้น นาํท่านไปยงั ปาวาลเจดย์ี สถานที่ๆ พระพทุธองคท์รงทาํการปลงพระชนมายุสังขาร ในวนั

เพญ็เดือนสามแห่งพรรษาสุดทา้ยของพระชนมชีพ  และชมโบราณสถานที่เช่ือวา่เป็นเจดียก์ลาง

เมืองที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้  

ที่กษตัริยลิ์จฉวไีดรั้บมาหลงัจากการถวายพระเพลิง ณ กุสินารา 

14.00 น. จากนั้นเดินทางต่อไปชม  มหาเจดย์ีเกสริยา  ที่เพิง่ขดุพบ  

 เช่ือวา่เป็นเจดียท์ี่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ถูกสร้างไวต้รงเขตแดน 

 ที่ที่เช่ือวา่เป็นเขตแดนระหวา่ง เมืองเวสาลีกบัเขตเมืองปาวา 

พระพทุธเจา้ทรงประทานบาตรให้แก่เจา้ลิจฉวทีี่ตามมาส่ง ณ  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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บริเวณน้ี กษตัริยแ์ละประชาชนจึงไดฝั้งบาตรและสร้างมหาเจดีย ์ครอบไวเ้พือ่บูชา ในปัจจุบนัถือ

วา่เป็นเจดียท์ี่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก   

15.30 น. ออกเดินทางยาวไป  สวนสาละวโนทยาน   เมืองกุสินารา  ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชม. 

  ระหวา่งทางหยดุแวะพกัเขา้หอ้งนํ้ า และ ด่ืมนํ้ าชา 

20.00 น. ถึงเมืองกุสินารา  นาํคณะเขา้พกั ท่ีโรงแรม Royal  Residency Hotel,  Kushinagar  4*      

รับประทานอาหารคํ่าที่โรงแรม   แลว้พกัผอ่นตามอธัยาศยั  {  พกัโรงแรมน้ี  จาํนวน 2 คนื } 

 

 

 วนัที ่6  ของการเดนิทาง   ( เสาร์ที ่ 14  ม.ีค. )            “  เส้นทางสู่มหาปรินิพพาน ” 

กสิุนารา   

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

  ( กรุณานาํกระเป๋าเดินทางออกวางไวห้นา้หอ้ง  เพือ่เจา้หนา้ที่จะไดน้าํขึ้นรถ )  

08.00 น. ออกเดินทางไปยงั สวนสาละวโนทยานเพือ่ไปกราบนมสัการ พทุธสังเวชนียสถานแห่งที ่ 3      

“  ที่ดับขันธ์ปริพิพพาน ”  กราบนมสัการมหาปรินิพพานสถูป ซ่ึงมีลกัษณะเป็นเจดียท์รงบาตรคว ํ่า

สูงใหญ่มีฉตัร 3 ชั้นตอนบนสุดเคยพงัลงมาเม่ือปี 2506 ปัจจุบนัไดบู้รณะแลว้ ดา้นหนา้เป็นมหา

ปรินิพพานวหิาร ภายในมีพระพทุธรูปปางปรินิพพานฝีมือช่างชาวมถุรา สร้างดว้ยหินทรายแดง  

อายกุวา่ 1,900 ปีที่งดงาม โดยรอบยงัปรากฏซากโบราณสถาน หมู่กุฏิสงฆส์ถูปเจดียต์่างๆมากมาย 

แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของพทุธศาสนาในสมยัโบราณนบัเป็นพนัปี ก่อนท่ีพระพทุธศาสนาจะ

เส่ือมไปจากอินเดีย   ใหเ้วลาท่านไดป้ฏิบติับูชา  สวดมนต ์  นัง่สมาธิ   เวยีนเทียน  ตามสมควร  

และร่วมฟังธรรมบรรยายจากพระอาจารย ์  

           หลงัจากนั้น แวะชมสถานที่ ที่โทณะพรามณ์  แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ซ่ึงอยูใ่กลก้บัวดัไทยกุสินารา 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.30 น.  กลบัมารับประทานอาหารกลางวนัที่โรงแรมที่พกั     

หลงัรับประทานอาหาร มีเวลาใหพ้ระอาจารย ์และทุกท่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 
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14.00 น. จากนั้น นาํท่านเดินทางมากราบนมสัการที่  มกุฏพันธนเจดีย์  สถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ของพระพทุธเจา้ชาวบา้นเรียกกนัวา่  รามภาร์ ( RAMABHAR ) ซ่ึงเหล่าบรรดามลัละกษตัริยไ์ดถ้วาย

สถานที่น้ีอนัเคยใชเ้ป็นที่ประกอบพธีิสวมมงกุฎ รับตาํแหน่งกษตัริยแ์ห่งแควน้มลัละมาแต่โบราณ 

ซ่ึงปัจจุบนัเป็นซากเจดียท์รงกลมขนาดใหญ่ สร้างในสมยัพระเจา้ 
อโศกมหาราช ซ่ึงอยูห่่างจากสาลวโนทยานประมาณ 1 กิโลเมตร   

ใหเ้วลาท่านไดป้ฏิบติับูชา  สวดมนต ์ เวยีนเทียน และทาํสมาธิ 

17.00 น. นาํคณะเยีย่มชม  วัดไทยกสิุนาราเฉลิมราชย์    และ 

ชมสถานพยาบาลคลินิกของวดัไทย  จากนั้นใหเ้วลา 

ทุกท่านไดถ่้ายรูปเดินเล่น และซ้ือของที่ระลึกจาก 

ทางวดัไทย ตามอธัยาศยั 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมท่ีพกั   Royal  Residency Hotel  

 แลว้พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

 

วนัที ่7  ของการเดนิทาง    (  อาทติย์ที ่ 15   ม.ีค.  )                           “   พระชาติสุดท้าย  ”     

กสิุนารา  -  ลมุพนีิ  

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั   

           ( กรุณานาํกระเป๋าเดินทางออกวางไวห้นา้หอ้ง  เพือ่เจา้หนา้ที่จะไดน้าํขึ้นรถ )  

07.00 น. นาํคณะออกเดินทางไปยงัชายแดนประเทศอินเดีย  และเนปาล  ใชเ้วลา 

เดินทางประมาณ 4  ชม. 

11.15 น. หยุดแวะพักเข้าห้องนํ้า   พร้อมรับประทานอาหารกลางวนั และโรตีแสนอร่อย 

 + ด่ืมชาร้อน / กาแฟร้อน  ณ  วัดไทยนวราชรัตนาราม  960    

จากนั้นคณะร่วมกนัทาํบุญถวายกาํลงักบัคณะพระสงฆไ์ทย     

12.45 น.            ถึงบริเวณด่านชายแดนประเทศอินเดีย – เนปาล  เจา้หนา้ท่ีดาํเนินการขออนุญาตผา่นแดนเรียบร้อย 

14.30 น. นาํคณะออกเดินทางไปยงั  สวนลมุพนีิวนั   สังเวชนียสถานแห่งที ่4    

  ชมจารึกเสาอโศก ระบุสถานที่ประสูติของเจา้ชายสิทธตัถะ อายกุวา่ 

  2,300 ปี     ให้เวลาท่านได ้ สวดมนต ์ ทาํสมาธิ  เจริญภาวนา  ถวายเป็น 

  พทุธบูชา และชมโบราณสถานที่ญี่ปุ่ นทาํการขดุคน้ และ พบรอยพระบาท 

  ที่เช่ือวา่เป็นของเจา้ชายสิทธตัถะ  

    18.00 น.    หลงัจากนั้น  นาํท่านเดินทางมาร่วมทาํบุญถวายผา้ป่า  

                        ณ วัดไทยลุมพินี   
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19.30 น.        นาํท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมที่พกั ณ   Kasai  Hotel  Lumbini  , Nepal 

 และ รับประทานอาหารคํ่า ที่โรงแรม  // พกัผอ่นตามอธัยาศยั   

 

วนัที ่8  ของการเดนิทาง    ( จนัทร์ที ่ 16  ม.ีค.  )                     “  มุ่งสู่  พระเชตวนั  ”               

ลมุพนีิ  -  สาวตัถ ี  

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั   

( กรุณานาํกระเป๋าเดินทางออกวางไวห้นา้หอ้ง  เพือ่เจา้หนา้ที่จะไดน้าํขึ้นรถ ) 

07.00 น. ออกเดินทางไปยงัจุดผา่นแดนจากเนปาลเขา้สู่ประเทศอินเดีย  เพือ่เดินทางต่อไปยงัเมืองสาวตัถี 

08.00 น. ถึงบริเวณด่านชายแดนประเทศอินเดีย - เนปาล เจา้หนา้ท่ีดาํเนินการขออนุญาตผา่นแดนเรียบร้อย 

             แลว้ แวะเข้าห้องนํา้ ณ ท่ีพกัผู้เดินทาง 960 สาขาของวดัไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ พร้อมทานโรตีร้อนๆ 

09.00 น. ออกเดินทางยาวไปยงั  เมืองสาวัตถี  นครหลวงอนัยิง่ใหญ่แห่งแควน้โกศลในยคุพทุธกาล สถาน 

  ที่ตั้งแห่ง วดัพระเชตวนัมหาวหิาร วดัที่พระพทุธองคป์ระทบัจาํพรรษาอยูถึ่ง 19 พรรษา แหล่ง 

เผยแผธ่รรมที่ยิง่ใหญ่  

11.30 น. ระหวา่งทางหยดุแวะพกั เพือ่รับประทานอาหารกลางวนั และชา-กาแฟ   ณ วัดไทยสิทธารถราช

มณเฑียร   หลงัรับประทานอาหารกลางวนัแลว้  ออกเดินทางต่อไปยงัเมืองสาวตัถี 

14.30 น. คณะเดินทางมาถึงเมืองเก่าสาวตัถี  นาํท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกั Lotus  Nikko  Hotel,  Sravasti 

15.30 น.             นาํชมเมืองเก่า   สาวัตถี  เมืองหลวงแห่งแคว้นโกศล   อาณาจกัร 

 แห่งพระเจา้ปเสนทิโกศล  ที่ทรงแสดงยมกปาฏิหาริยป์ราบ 

พวกเดียรถีย ์ชม บ้านบิดาพระองคุลีมาล  บ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐี   

ขากลบัออกจากประตูเมือง ผา่นใหท้่านชมหมู่บา้นชีเปลือย   

บ่อพระเทวทตั และ บ่อนางจิญจมาณวกิา    

17.00 น. ออกเดินทางไปทาํบุญ ถวายผา้ป่า ณ  วัดไทยเชตะวันมหาวิหาร 

18.30 น. นาํท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกั Lotus  Nikko  Hotel,  Sravasti  และ รับประทานอาหารคํ่า ที่โรงแรม   

ใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

วนัที ่9  ของการเดนิทาง    ( องัคารที ่ 17  ม.ีค.   )          “  แสงธรรมแห่งพระเชตวนั  ”               

สาวตัถ ี  -   ลคัเนา 

 07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั   

                     ( กรุณานาํกระเป๋าเดินทางออกวางไวห้นา้หอ้ง  เพือ่เจา้หนา้ที่จะไดน้าํขึ้นรถ ) 

08.00 น. นาํท่านเดินทางเขา้สู่  วัดพระเชตะวันมหาวิหาร เป็นวดัที่ท่านอนาถบิณฑิก 

เศรษฐีสร้างถวาย ซ่ึงพระพทุธองคป์ระทบัจาํพรรษานานถึง 19 พรรษา 
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เพือ่ทาํการบูชาพระผูมี้พระภาคเจา้ ดว้ยการปฏิบติับูชา และราํลึกภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน

สมยัพทุธกาล  ณ มหาวหิารเชตะวนัแห่งน้ี  ให้เวลาท่านได ้สวดมนต ์ ทาํสมาธิ  เจริญภาวนา   

ถวายเป็นพทุธบูชา       

11.30 น.     กลบัมารับประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรมที่พกั 

13.00 น. ออกเดินทางไปยงั เมือง ลัคเนา   ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชม. 

18.30 น.             คณะเดินทางมาถึงเมืองลคัเนา  จากนั้นนาํท่านไปรับประทานอาหารคํ่า  

              ณ โรงแรม  Piccadilly  Hotel,  Lucknow     

20.30 น. หลงัจากนั้น  คณะออกเดินทางไปยงัสนามบินนานาชาติ เมืองลคัเนา ทาํการเช็คอิน  

เพือ่เดินทางกลบัประเทศไทย 

 

วนัที ่10  ของการเดนิทาง    (  พุธที ่ 18  ม.ีค.  )                “  คนืสู่มาตุภูม ิ ”         

ลคัเนา  -  กรุงเทพ 

01.05 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน                                      เที่ยวบินที่ TG 2334  สู่ประเทศไทย 

06.15 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภมิู   โดยสวสัดิภาพ 

 

                                                     นมัสเต     

 

 

อัตราค่าบริการ   :     ***   พักโรงแรมระดบั   4  ดาวอินเดยี  *** 

อตัราค่าบริการ ผู้ เดินทาง  20  – 24   ท่านข้ึนไป 

รวมค่าต๋ัว  Thai  Smile    

ผู้ เดินทาง  25 – 29  ท่านข้ึนไป 

รวมค่าต๋ัว  Thai  Smile 

ผู้ เดินทาง  30 – 35  ท่านข้ึนไป 

รวมค่าต๋ัว  Thai  Smile 

ผู้ใหญ่  พกัห้องคู่  ท่านละ   56,900.-   บาท   55,500.-   บาท  53,800.-   บาท 

พกัห้องเดีย่ว ( จ่ายเพิม่ ) 

ท่านละ 

   14,800.-  บาท   14,800.-   บาท   14,800.-  บาท 

หมายเหตุ  :     อัตราค่าบริการดังกล่าว  รวมค่าต๋ัวเคร่ืองบิน TG  และค่านํา้มัน + ภาษี  ของเดือน

กรกฎาคม   พ.ศ. 2562   ในกรณีท่ีค่าต๋ัวเคร่ืองบินมีการปรับสูงเน่ืองจากค่านํา้มันขึน้ และการ

เปล่ียนแปลงของภาษี ณ ประเทศปลายทาง รวมถึงค่าอัตราแลกเปล่ียนมีการปรับสูงขึน้   ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าทัวร์เพ่ิมตามความเป็นจริง 
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อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1. ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน สายการบิน                               ไป/กลับ : กรุงเทพ –พาราณสี/ ลัคเนา - กรุงเทพ ช้ันทัศนาจร 

2. ค่าบริการทาํวซ่ีาเขา้ประเทศอินเดีย ยืน่แบบติดเล่ม และ ประเทศเนปาล   //  ท่านละ  4,500.-  บาท 

( พาสปอร์ตราชการไม่ต้องยื่นขอวีซ่า สามารถลดค่าเดินทางได้ ) 

3. ค่าโรงแรมที่พกั ระดบั 4 - 5 ดาว ของประเทศอินเดีย  ในสงัเวชนียสถาน   จาํนวน  8  คืน  

4. ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง  ( รถโคช้ปรับอากาศ ) 

5. ค่าอาหารทุกม้ือที่ระบุในรายการ 

6. ค่าธรรมเนียมผา่นประตูเขา้นมสัการพทุธสถานต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 

7. ค่าประกนัอุบติัเหตุแบบดีลกัซ์  2,000,000 บาท  และ ค่ารักษาพยาบาลอนัเน่ืองจากอุบติัเหตุ และกรณี 

เจบ็ป่วยระหวา่งเดินทาง  จาํนวน  2,000,000.-  บาท 

8. ค่านํ้ าด่ืมตลอดการเดินทาง  ไม่จาํกดัจาํนวน 

9. มคัคุเทศกค์นไทยผูช้าํนาญงานจากบริษทัฯ เดินทางไปพร้อมกบัท่านตั้งแต่ตน้จนจบ 

10. ค่าทิปพนกังานขบัรถบสั / เด็กรถ และ ผูช่้วยคนอินเดีย  ตลอดการเดินทาง 

11. ค่าใชจ่้ายการเดินทางของพระธรรมะวทิยากร ในการมาบรรยายธรรมใหก้บัทางคณะ  สาํหรับ 10 วนั 

12. มีบริการ  Free  Wifi  บนรถบสั 

13. มีบริการอาหารไทย เสริมใหทุ้กม้ือ / ทุกวนั 

 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

X  ค่าเคร่ืองด่ืมต่าง ๆ นํ้ าอดัลม นํ้าผลไม ้เคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล ์และ มินิบาร์ 

X  ค่าทาํหนงัสือเดินทาง และ ค่าแกไ้ขรูปถ่ายในการยืน่ขอวซ่ีา  กรณีรูปถ่ายไม่ถูกตอ้ง 

X  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7 %  และภาษีหกั ณ ที่จ่าย  3 %    { กรณีเรียกขอใบเสร็จกาํกบัภาษี } 

X ค่านํ้ าหนกัเกินจากสายการบินไทย  กําหนดท่านละ  20  กิโลกรัม  

X           ค่าธรรมเนียมนาํกลอ้งวดีีโอ และ กลอ้งถ่ายรูป  เขา้ไปถ่ายรูปตามสถานท่ีต่างๆ 

 

การชําระเงิน    ( ขั้นตอนการชําระเงิน อยู่ในใบจองการเดินทาง ) 
1. มัดจําท่านละ   25,000.-   บาท /  หลงัจากสาํรองท่ีนัง่เดินทางกบัทางบริษทั ฯ  

2. ชาํระจาํนวนท่ีเหลือ   ภายใน  3 อาทิตย ์ สุดทา้ยก่อนเดินทาง 
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ข้อตกลงและเงื่อนไขการเดินทางท่องเทีย่วกับบริษทั 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินมดัจาํทั้งหมดไม่วา่ในกรณีใดๆ ก็ตาม  เน่ืองจากบริษทัตอ้งนาํไป   

มดัจาํค่าที่พกัทุกเมือง /  ชาํระค่าวซ่ีาอินเดีย – เนปาล  และ มดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน / ค่าเช่ารถบสั 

• กรณยีกเลกิการเดนิทางภายใน 15 วัน  ก่อนการเดินทาง ทางบริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคา

ค่าทวัร์ และถ้ายกเลิกกระทันหันก่อนการเดินทาง  10 วัน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์

ทั้งหมด 

• การชาํระเงินค่าทวัร์ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด บริษทัฯไดจ้ดัการชาํระเงินแบบเหมาขาดใหก้บัเอเยน่ตท์ี่

ต่างประเทศ เช่นกนั ฉะนั้นในกรณีที่ท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการบางรายการที่ระบุ อาทิ อาหารบางม้ือ หรือ           

ค่านาํเที่ยวของสถานที่บางแห่ง  จะขอหกัค่าบริการคืนไม่ได ้

• การเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปล่ียนแปลง  ดงัน้ี รายการท่องเที่ยว 

เมนูอาหาร โรงแรมที่พกั รถทวัร์ในแต่ละวนัที่ไดจ้ดัเตรียมไว ้(ทั้งช่วงนาํเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทาง

จริง) ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง  โดยพยายามที่จะตามรายการสรุปใหต้รงมากที่สุด 

หรือในระดบั หรือในคุณภาพที่ใกลก้นัมากที่สุด 

• ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผดิชอบค่าเสียหายที่เกิดกบัชีวติ ร่างกาย  การเจบ็ป่วย การถูกทาํร้าย ความตาย 

อุบติัเหตุต่างๆ  สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยดุงาน การเมือง  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล 

การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม  

• กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการ

จากสายการบิน ( ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการ

ยบุเที่ยวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพจิารณาสถานการณ์แลว้

วา่ อยูน่อกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยั เป็นตน้  โดยจะ

ปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จาํกดัความรับผดิชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษทัขนส่ง  รถโดยสาร  เรือ

บริการ หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ  ท่ีจะส่งผลทาํใหเ้สียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเท่ียวทวัร์บางรายการ

หรือทั้งหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส 

ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายที่บริษทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอใหท้ราบวา่  ผูจ้ดัจะดาํเนินโดยสุด

ความสามารถที่จะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไม่คืนเงิน  

• ผูจ้ดัจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนคา่ใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชาํระค่าทวัร์ใน

ลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  

การกระทาํที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธ

ในกรณีอ่ืนๆ   ไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เที่ยวบางรายการ เป็นตน้ 

• กระเป๋าเดินทางลูกคา้ตอ้งยอมรับในความเส่ียงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลือกซ้ือประกนั

เพิม่ เก่ียวกบัสมัภาระกระเป๋า เพราะสายการบินมีกาํหนดการจาํกดัความรับผดิชอบต่อสมัภาระ)  ทางทวัร์จะ
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ไม่รับผดิชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบติัเหตุ ที่เกิดจากกรณีใดๆ ทั้งส้ิน  ซ่ึงลูกคา้ตอ้งเขา้ใจวา่ โดย

ปกติทุกฝ่าย เช่น คนขบัรถ  มคัคุเทศก ์หรือ หวัหนา้ทวัร์  ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเร่ืองสมัภาระ

กระเป๋าเดินทางลูกคา้ 

• ตัว๋เคร่ืองบิน Thai  Smile  จะทาํการออกตัว๋ล่วงหนา้ก่อนวนัเดินทาง 1 เดือน  **   กรณอีอกต๋ัวเคร่ืองบิน

แล้ว   ผู้เดินทางแจ้งยกเลิกการเดินทาง  ต๋ัวเคร่ืองบินไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่ือ และเทีย่วบินได้  รวมถึงไม่

สามารถทําเร่ือง  Refund  คนืเงินของต๋ัวเคร่ืองบิน **  

• การปรับปรุงเปล่ียนแปลงรายการเดินทาง จะถือประโยชน์ของคณะเดินทางเป็นสาํคญั 

• บริษทัฯ ไดท้าํประกนัการเดินทางแบบดีลกัซ์คุม้ครองการเดินทางใหทุ้กท่าน ในวงเงิน 2 ลา้น กรณีท่าน

เดินทางไปแลว้เกิด  เจบ็ป่วย หรือเกิดอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง  รวมไปถึงคุม้ครองในเร่ืองของเที่ยวบิน

ล่าชา้ / เที่ยวบินยกเลิก และคุม้ครองกรณีกระเป๋าสูญหาย หรือล่าชา้เกิน 8 ชม. ทั้งน้ีเป็นไปตามเง่ือนไขที่

บริษทัประกนัระบุไว ้แต่ท่านตอ้งสาํรองจ่ายไปก่อน และทาํเร่ืองเคลมสินไหมชดเชย หลงัจากท่านกลบัจาก

การเดินทางแลว้ 

 

เอกสารท่ีใช้ในการขอวีซ่าเข้า ประเทศอินเดีย  และ เนปาล 

1. หนงัสือเดินทางท่ีมีวนักาํหนดอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6  เดือน นบัจากวนัเดินทาง และ 

       ตอ้งมีหนา้ว่าง ท่ีไม่มีตราประทบัมากกว่า  3 หนา้ข้ึนไป   พร้อมสาํเนาหนงัสือเดินทาง  2 ชุด 

       โดยเซ็นตรั์บรองสาํเนาถูกตอ้ง 

2. รูปถ่ายสีพืน้ขาว  เท่าน้ัน   ขนาด  2 x 2  นิว้  ขนาดรูปไซดเ์ดียวกบัวีซ่าอเมริกา    จาํนวน  3  รูป 

 

 

 

 

 

 

 

3. สาํเนาบตัรประชาชน และ สาํเนาทะเบียนบา้นพร้อมเซ็นตรั์บรองถูกตอ้ง  จาํนวน  1  ชุด 

4. ผูเ้ดินทางทุกท่านท่ีใชพ้าสปอร์ตเล่มธรรมดา สีเลือดหมู  ตอ้งไปแสดงตวั และสแกนลายน้ิวมือ 

ดว้ยตนเอง เพื่อยื่นขอวีซ่าอินเดียท่ี  ศูนย์  VFS  ตึก P.S. TOWER ช้ัน 10  ซ.สุขุมวทิ 21 (อโศก)   

โดยจะมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯจะทาํนดัหมาย คอยอาํนวยความสะดวกและจะนาํเอกสารแบบฟอร์ม    
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วีซ่าท่ีกรอกระบบออนไลน์ใหเ้รียบร้อยแลว้   นาํไปรอท่านท่ี ศูนยย์ืน่วีซ่าอินเดีย VFS 

( ส่วนท่านใด  ใช้เล่มราชการ สีนํา้เงนิ  ในการเดนิทาง  ไม่ต้องยืน่ขอวีซ่าอนิเดยี  ) 

หมายเหตุ   :   หากท่านใดเคยเดนิทางไปประเทศอินเดยี ภายในระยะเวลา 3 ปี ไม่ต้องมา

แสดงตัวที่สถานทูต หรือ ท่านใดที่อายเุกนิ 70 ปีแล้ว  กไ็ม่ต้องมาแสดงตัว  สามารถให้ทาง

เจ้าหน้าที่ทัวร์ดาํเนินการยืน่ขอวีซ่าอินเดยีแทนท่านได้เลย   แต่กรณถ้ีาเปลีย่นเล่ม

พาสปอร์ตใหม่ และ ไม่มีวีซ่าอินเดยีเก่าในเล่ม  ท่านต้องมาแสดงตัวใหม่อีกคร้ังค่ะ 

 

แผนที่เส้นทางไปศูนย์รับยืน่วีซ่าอินเดีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากต้องการรายละเอียดเพิม่เติม   กรุณาติดต่อ 

ห้างหุ้นส่วนจํากดั  ทู  บาย  โฟ  แทรเวล  :   คณุ แหม่ม  หรือ คณุอ้อ 

    โทร.  02 – 934 – 0833 – 4    ต่อ 13      โทรสาร.   02 – 934 – 0380 

คณุแหม่ม       081 – 628 - 0872 

Email   :  mam@2by4travel.com 
 ID. Line  :  mam2by4 
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