โปรแกรมเส้ นทางตามรอยพระพุทธบาททีย่ าตราแห่ งองค์พระศาสดา
น้ อมสักการะ มรดกโลกพุทธสังเวชนียสถานแห่ งการตรัสรู้
พร้ อมนาท่ านค้ นพบสถานทีส่ าคัญ พระคันธกุฎี (กุฏขิ องพระพุทธเจ้ า) บนยอดเขาคิชฌกูฏ  วัดเวฬุ วนั มหาวิหาร อาราม (วัด) แห่ งแรกใน
พระพุทธศาสนา  มหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยสงฆ์ แห่ งแรกของโลก ล่ องเรือแม่ นา้ คงคา เมืองพาราณสี นครโบราณอันศักดิ์สิทธิ์
 เจดีย์ชเวดากอง สัญลักษณ์ คู่เมืองพม่ า  ขอพรเทพทันใจอันศักดิ์สิทธิ์
กําหนดวันเดินทาง
จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์
เดินทางโดยสายการบิน
6 วัน 5 คืน

21 – 26 พ.ย. 58 // 5-10 , 19 – 24 , 26-31 ธ.ค. 58 // 9 - 14 , 23 - 28 ม.ค. 59 // 6 - 11 ก.พ. 58 // 20 - 25 ก.พ. 59//
12 - 17 , 26 - 31 มี.ค. 59
เที่ยวสองประเทศ พม่า-อินเดีย สักการะต้นศรี มหาโพธิ์ ชมมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลกที่นาลันทา ล่องเรื อแม่น้ าํ
คงคา นมัสการเจดียช์ เวดากอง ขอพรเทพทันใจ
เมียนม่าร์ แอร์เวย์ (8M)
ตารางการเดินทาง
อาหาร
รายการท่องเที่ยว
โรงแรม
เช้า
กลางวัน
เย็น

วันแรก

กรุ งเทพฯ - ย่างกุง้ – พุทธคยา

-

-



วันที่สอง

พุทธคยา– เมืองราชคฤห์ – นาลันทา – พุทธคยา







วันที่สาม

พุทธคยา– เมืองพาราณสี







วันที่สี่

เมืองพาราณสี – พุทธคยา







วันที่หา้

พุทธคยา – ย่างกุง้







วันที่หก
อัตราค่าบริ การ
21 – 26 พ.ย. 58
19 – 24 , 26-31 ธ.ค. 58
9 - 14 , 23 - 28 ม.ค. 59
6 - 11 , 20 - 25 ก.พ. 59
12 - 17 , 26 - 31 มี.ค. 59
5– 10 ธ.ค. 58

ย่างกุง้ – กรุ งเทพฯ
ผูใ้ หญ่
เด็กเสริ มเตียงพักรวมกับผูใ้ หญ่



เด็กไม่เสริ มเตียงพักรวมกับผูใ้ หญ่

Bodhgaya Regency
หรื อเทียบเท่า
Bodhgaya Regency
หรื อเทียบเท่า
Ideal Hotel
หรื อเทียบเท่า
Bodhgaya Regency
หรื อเทียบเท่า
Millenium Hotel
หรื อเทียบเท่า
-

พักเดี่ยว

34,900.-

34,900.-

33,900.-

7,500.-

35,900.-

35,900.-

34,900.-

7,500.-
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วันทีห่ นึ่ง
08.00 น.
10.15 น.
11.00 น.
12.00 น.
13.20 น.

จากนั้น

กรุ งเทพฯ - ย่ างกุ้ง – พุทธคยา
(--/--/เย็น)
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน Myanmar Airways International (8M)
ประตู 7 แถว N โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุง้ โดยสายการบิน Myanmar Airways International (8M) เทีย่ วบินที่ 8M 336
คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองย่างกุง้ (เตรี ยมตัวต่อเครื่ องไปพุทธคยา)
คณะเดิ นทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติเมืองย่างกุง้ สู่ พุทธคยา เมืองคยา โดยสายการบิน Myanmar
Airways International (8M) เทีย่ วบินที่ 8M 601
คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองคยา (สถานที่ต้ งั สังเวชนี ยสถานแห่ งการตรัสรู ้ “พุทธคยา” ของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า) หลังจากเสร็ จพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจสัมภาระเป็ นที่เรี ยบร้อย
แล้ว...จากนั้นนําท่านเข้าสู่ ตวั เมือง พุทธคยา เมืองคยา
นําท่านเข้านมัสการ พระมหาเจดีย์พุทธคยา พร้อมสักการะองค์พระประธาน “พระพุทธเมตตา” และสักการะ
ต้นศรี มหาโพธิ์ ซึ่ งต้นโพธิ์ ตน้ ดังกล่าวเป็ นต้นที่ 4 จากต้นศรี มหาโพธิ์ ต้นแรก
ที่ พ ระพุ ทธเจ้า ทรงตรั ส รู ้ โดยสํา หรั บ ต้นพระศรี ม หาโพธิ์ ต้นแรกนั้นเป็ น
สหชาติกบั พระพุทธเจ้า (เกิดในวันเดี ยวกับวันที่เจ้าชายสิ ทธัตถะประสู ติ) มี
อายุถึง 352 ปี จนในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช จึงถูกทําลายโดยพระชายา
ของพระเจ้าอโศกมหาราช เพราะความอิจฉาที่พระเจ้าอโศกรักและหวงแหน
ต้นพระศรี มหาโพธิ์ ต้นนี้ จนไม่สนใจพระนาง ต้นพระศรี มหาโพธิ์ ต้นที่สอง
นั้นปลูกโดยพระเจ้าอโศกมหาราช จากหน่ อพระศรี มหาโพธิ์ ต้นเดิ มและมี
อายุยนื มาประมาณ 871-891 ปี จนถูกทําลายในประมาณปี พุทธศักราช 11431163 ด้วยนํ้ามือของพระราชาฮิ นดูแห่ งเบงกอลพระนามว่าศศางกา ซึ่ งพระองค์อิจฉาพระพุทธศาสนาที่ มี
ความรุ่ งเรื องมาก จึงทรงแอบนํากองทัพเข้ามาทําลายต้นโพธิ์ ตน้ นี้ ต้นพระศรี มหาโพธิ์ ต้นที่สามปลูกโดยพระ
เจ้าปูรณวรมา กษัตริ ยพ์ ระองค์สุดท้ายแห่ งราชวงศ์เมารยะ และต้นที่สามนี้ มีอายุยืนมากว่า 1,258 – 1,278 ปี
จึ งล้มลงในสมัยที่ อินเดี ยเป็ นอาณานิ คมของอัง กฤษ และต้นพระศรี ม หาโพธิ์ ต้นที่ สี่ ที่ ยงั คงยืนต้นมาจน
ปัจจุบนั ปลูกโดยนายพลเซอร์ อเล็กซานเดอร์ คันนิ่งแฮม เมื่อปี พุทธศักราช 2423
พร้อมนําท่านสักการะ 7 สั ตตมหาสถาน หรื อสถานที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับเสวยวิมุต
เป็ นเวลา 7 สัปดาห์หลังจากตรัสรู้ดว้ ยพระองค์เอง อันประกอบไปด้วย
1) เสด็จประทับบนพระแท่นวัชรอาสน์ ใต้ตน้ ศรี มหาโพธิ์ พร้อมเสวยวิมุตติสุขตลอด 7 วัน ในสัปดาห์ที่ 1
2) เส ด็ จ ประ ทั บ ณ อนิ มิ ส เจ ดี ย์ ทรง ยื น จ้ อ งพร ะ เนต รดู ต้ น ศรี มห าโพธิ์ โดย มิ ได้ ก ะ พริ บ
พระเนตรตลอด 7 วัน ในสัปดาห์ที่ 2
3) เสด็จประทับ ณ รัตนจงกรมเจดีย์ ทรงนิมิตจงกรมขึ้น แล้วเสด็จจงกรมเป็ นเวลา 7 วัน ในสัปดาห์ที่ 3
4) เสด็จประทับ ณ รั ตนฆรเจดีย์ โดยเสด็จไปทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อของต้นศรี มหาโพธิ์ และประทับ
นัง่ ขัดสมาธิ ในเรื อนแก้วซึ่ งเทวดานิรมิตถวาย ทรงพิจารณาพระอภิธรรมตลอด 7 วัน ในสัปดาห์ที่ 4
IND012 – 6D5N (GAY-VNS-RGN)

เย็น

วันทีส่ อง
เช้า
หลังอาหาร

จากนั้น

5) เสด็จไปประทับใต้ตน้ ไทร อชปาลนิโครธ ซึ่ งเป็ นที่พกั ของคนเลี้ยงแกะ ในสัปดาห์ที่ 5
6) เสด็ จไปประทับ นั่ง ขัดสมาธิ ใ ต้ต้นจิ ก มุ จ ลินท์ ไปทางทิ ศ ตะวันออกเฉี ย งใต้ข องต้นศรี ม หาโพธิ์ ใน
สัปดาห์ที่ 6
7) เสด็จไปประทับใต้ตน้ เกด ราชายตนะ ประทับนัง่ เสวยวิมุตติสุขตลอด 7 วัน ในสัปดาห์ที่ 7
นําท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั ในพุทธคยา เมืองคยา ณ Bodhgaya Regency หรื อเทียบเท่าพร้ อมรับประทาน
อาหารเย็นภายในโรงแรม
พุทธคยา– เมืองราชคฤห์ – นาลันทา – พุทธคยา
(เช้ า/เทีย่ ง/เย็น)
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมที่พกั
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ หรื อเบญจคีรีนคร แปลว่า เมืองที่มีเขาทั้ง 5 อันได้แก่ เขาคิชกูฏ เขาปั ณฑ
วะ เขาเวภาระ เขาอิสิคิลิ และเขาเวปุลละ เมืองราชคฤห์ในสมัยพุทธกาลนั้นเดิมทีเป็ นเมืองหลวงของแคว้น
มคธ ที่มีประวัติศาสตร์ ของศาสนาพุทธอย่างมากมาย มีเจ้าเมืองปกครองในยุคนั้นคือพระเจ้าพิมพิสารที่ถือได้
ว่าเป็ นโยมอุปฐากของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีส่วนช่วยทํานุ บาํ รุ งพระพุทธศาสนาที่สําคัญอย่างมาก
ด้วยการถวายพื้นที่สําหรับเป็ นพุทธสถานแห่ งแรก และเมืองราชคฤห์ยงั เป็ นสถานที่ที่เกิ ดเหตุการณ์ สําคัญ
ของพระพุทธศาสนาอีกมากมาย
นําท่านเดิ นทางชมจุดสําคัญต่างๆณ ยอดเขาคิชกูฏ สถานที่ประทับพรรษาแรกของพระพุทธเจ้า ซึ่ งปรากฏ
หลักฐานหลายจุดที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธประวัติ อันประกอบไปด้วย
1. ถ้าพระโมคคัลลานะ ที่ พาํ นักและบําเพ็ญเพียรของอัครสาวกเบื้ อง
ซ้าย ผูเ้ ป็ นเอตทัคคะที่มีอิทธิ ฤทธิ์ เป็ นเลิ ศ และเป็ นสถานที่พระโมค
คัลลานะมองเห็ นอชครเปรตที่ มีความสู ง 25 โยชน์ (1 โยชน์ มี ค่ า
เท่ากับ 16 กิโลเมตร) ถูกไฟเผาจากหัวถึงหาง ซึ่ งพระพุทธองค์ทรง
เล่าถึงอดีตชาติของเปรตตนนั้น
2. ที่กลิง้ หินของพระเทวทัต เป็ นจุดที่สามารถมองเห็ นจากบริ เวณด้านหน้าถํ้าพระโมคคัลลานะ ที่ปรากฏ
ก้อนหิ นเรี ยงกัน 3 ก้อน มีช่องระหว่างเขาสามารถเดินเข้าไปได้ ซึ่ งในสมัยพุทธกาลนั้น เส้นทางดังกล่าว
เป็ นเส้นทางขึ้น-ลงเพียงทางเดี ยว ซึ่ งเชื่ อกันว่าพระเทวทัตพยายามกลิ้งหิ นจากข้างบนโดยหวังปลงพระ
ชนม์องค์พระศาสดา แต่สุดท้ายสามารถทําอันตรายต่อพระพุทธองค์ได้เพียงห้อพระโลหิ ต
3. ถา้ สุ กรขาตา (ถา้ พระสารีบุตร) ที่พาํ นักและบําเพ็ญเพียรของอัครสาวกเบื้องขวาผูเ้ ป็ นเอตทัคคะที่มีปัญญา
เป็ นเลิศ ที่สามารถบรรลุอรหันตผลภายใน 15 วัน หลังจากการอุปสมบท
4. อานันทกุฎี ตั้งอยู่ดา้ นหน้าพระคันธกุฎี กุฏิของพระพุทธเจ้า เพื่อเป็ นการตรวจสอบเหล่ากษัตริ ย ์ เทวดา
และพุทธศาสนิกชนที่ตอ้ งการเข้าเฝ้ าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
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จากนั้น

เที่ยง
หลังอาหาร

จากนั้น

หลังจากนั้น

5. พระคันธกุฎี ซึ่ งเคยเป็ นกุฏิของพระพุทธเจ้า มีขนาดประมาณ 2.5 * 3 เมตร และเป็ นสถานที่แสดงพระ
ธรรมหลายสู ตรต่อพระเจ้าพิมพิสารและพุทธศาสนิกชน
นําท่านชม ชี วกอัมพวันวิหาร หรื อสวนมะม่วงของหมอชี วกโก
มารภัจจ์ ซึ่ งถวายเป็ นสังฆาวาส และเป็ นโรงพยาบาลสงฆ์แห่ งแรก
ของโลกที่ดูแลพระภิกษุสงฆ์อาพาธ รวมไปถึงพระพุทธองค์ดว้ ย
เช่นเดียวกัน เมื่อครั้งเหตุการณ์พระเทวทัตผลักก้อนหิ น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในโรงแรมเมืองราชคฤห์
นําท่านชม เรื อนจาคุมขังพระเจ้ าพิมพิสาร สถานที่พระเจ้าอชาต
ศัตรู ทรงทําการปราบดาภิเษกขึ้นเป็ นกษัตริ ยแ์ ทนพระเจ้าพิมพิสาร
ผูเ้ ป็ นบิดา โดยการยึดพระราชอํานาจของพระเจ้าพิมพิสาร และขัง
พระมารดาและพระบิดามาขังไว้ ณ สถานที่แห่ งนี้ ซึ่ งพระเจ้าพิม
พิสารถูกทรมานร่ างกายสารพัดวิธี ไม่ว่าจะเป็ นการอดอาหาร แต่
พระองค์ก็รอดมาได้ดว้ ยการนัง่ บําเพ็ญภาวนาเจริ ญสมาธิ และการ
เดิ นจงกรม แต่ภายหลังพระโอรสของพระองค์ยงั คงสร้ างวิบาก
กรรมอันเลวร้าย คือ ทรงทําปิ ตุฆาตด้วยการใช้มีดผ่าบริ เวณฝ่ าเท้า
ของพระเจ้าพิสารจนไม่สามารถเดิ นจงกรมและเสด็จสวรรคตในที่สุด ซึ่ งพระเจ้าอชาตศัตรู ทรงไม่รู้ถึงบาป
อันใหญ่หลวงในครั้งนี้ เนื่องจากพระองค์ได้หลงคํายุยงของพระเทวทัต
ปั จจุบนั เรื อนจําแห่ งนี้ หลงเหลื อสภาพเพียงซากหิ นสําหรับก่อกําแพงที่มีความหนาประมาณ 2 เมตร และมี
ความยาวด้านละ 60 เมตร และเมื่อครั้งตอนขุดพบนั้น ปรากฏหลักฐานชิ้ นสําคัญที่บ่งชี้ วา่ สถานที่แห่ งนี้ ใน
อดีตเคยเป็ นเรื อนจํา คือ โซ่ตรวนข้อมือเหล็ก
นําท่า นชม วัดเวฬุ วันมหาวิหาร หรื อป่ าไผ่ สถานที่ กาํ เนิ ดวัน
สําคัญทางศาสนา “วันมาฆบูชา” ซึ่ งเป็ นสถานที่พระพุทธเจ้าทรง
แสดงโอวาทปาฏิ โมกข์ต่อหน้าพระสงฆ์ที่ พระองค์ทรงบวชให้
ทั้ งหมด และวั ด เวฬุ ว ัน มหาวิ ห ารยั ง เป็ นวัด แห่ งแรกของ
พระพุทธศาสนา เป็ นสถานที่ ที่พระเจ้าพิมพิสารถวายให้กบั องค์
พระศาสดา
นําท่านเดิ นทางเยี่ยมชม ตโปทาราม สถานที่อาบนํ้าของชาวฮิ นดูที่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะของชาวอินเดี ย
ปรากฏอยู่อย่างชัดเจน ตโปธาร คือบ่อนํ้าร้อนที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณแม่น้ าํ สรัสวดี ที่ไหลมาจากภูเขาเวภารบรรพต
ซึ่ งตามความเชื่ อของชาวฮินดูเชื่ อกันว่า ไหลมาจากพรหมโลก โดยในประเทศอินเดียมีความเชื่ อเรื่ อง แม่น้ าํ
ศักดิ์สิทธิ์ มีอยู่ 7 สาย อันได้แก่ แม่น้ าํ คงคา แม่น้ าํ ยมุนา แม่น้ าํ โกดาวารี แม่น้ าํ สรัสวดี แม่น้ าํ นาร์ มาดา แม่น้ าํ
สิ นธุ และแม่น้ าํ คาเวรี ตโปธาร เป็ นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินยั ข้อหนึ่ งขึ้นมา นัน่ คือ ภิกษุใด
สรงนํ้า (อาบนํ้า) และยังไม่ถึงกึ่ งเดื อน (15วัน) สรงนํ้าใหม่ตอ้ งอาบัติปาจิ ตตี ย ์ ยกเว้นภิ กษุ ผูอ้ าพาธ ภิ กษุ
ผูท้ าํ นวกรรม ภิกษุผเู้ ดินทางไกล หรื อในคราวที่อากาศร้ อนจัด ทรงอนุญาติให้อาบได้ เหตุเนื่องมาจากในฤดู
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หนาว พระเจ้าพิมพิสารออกไปนอกพระนครมายังธารนํ้าร้อน ตโปธาร และรอคอยพระสงฆ์สรงเสร็ จจึงจะ
ทรงสนาน ซึ่ งในเวลานั้นพระสงฆ์เป็ นจํานวนมากกําลังสรงนํ้าอุ่นอย่างสบายใจ และไม่ทราบว่าพระเจ้าพิม
พิสารทรงรออยู่ กว่าพระองค์จะได้ทรงสนานก็ใกล้ค่าํ และช่วงเวลานั้นเมืองราชคฤห์มีศตั รู มาก พระองค์จึง
ทรงให้รักษาพระนครอย่างแข็งขัน ประตูใหญ่ของเมืองเปิ ดปิ ดตรงตามเวลา ไม่มียกเว้นกับใครทั้งสิ้ น แม้
พระองค์ผเู ้ ป็ นกษัตริ ย ์ จึงจําต้องนัง่ รอจนประตูเปิ ดในตอนเช้าจึงได้เสด็จเข้าพระนคร
สมควรแก่เวลา นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองนาลันทา พร้อมนําท่านชมมหาวิทยาลัยนาลันทา สถานที่กาํ เนิ ดของอัครสาวกองค์
สําคัญ คือ พระสารี บุตร ผูเ้ ป็ นเลิ ศทางด้านปั ญญา โดยมีหลักฐานบ่งชี้ คือ สถูปที่เป็ นอนุ สรณ์ สถานต่อพระ
มหาเถระรู ป นี้ เมื อ งนาลันทา ยัง ได้รับ การสมญานาม เมื อ งแห่ ง
ความรู้ เพราะ มี มห าวิ ท ย าลั ย ที่ เก่ าแก่ ที่ สุ ดใ นโล ก (โดย
ประวัติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยนาลันทาเริ่ มขึ้นโดย ถูกสร้างขึ้นใน
สมัยกษัตริ ยร์ าชวงศ์คุปตะพระองค์หนึ่ งพระนามว่าศักราทิตย์ หรื อ
กุมารคุปตะที่ 1 ครองราชย์ประมาณ พ.ศ. 958-998 ได้ทรงสร้างวัด
อันเป็ นสถานศึกษาขึ้นแห่งหนึ่งที่เมืองนาลันทาและกษัตริ ยพ์ ระองค์
ต่อๆ มาในราชวงศ์น้ ี ก็ได้สร้างวัดอื่นๆ เพิ่มขึ้นในโอกาสต่างๆ จนมีถึง 6 วัด และสร้างกําแพงล้อมรอบ โดย
ขนานนามว่า “นาลันทามหาวิหาร” ต่อมาเมื่อพ.ศ. 1742 มหาวิทยาลัยนาลันทาก็พบกับการล่มสลาย เมื่อถูก
กองทัพมุสลิมเติร์กเข้าครอบครองดินแดนและเผาทําลายวัดและปูชนี ยสถาน ตลอดจนฆ่าพระภิกษุ นักศึกษา
และคณาจารย์ ไปอย่างมากมาย เมื่อมหาวิทยาลัยนาลันทาล่มสลายไปแล้วชื่ อเสี ยงของเมืองนาลันทาก็ค่อยๆ
ถู ก ลบเลื อนจากคนทัว่ ไป จนกระทัง่ ปี พ.ศ.2403 เซอร์ อเล็ก ซานเดอร์ คันนิ่ งแฮม "บิ ดาแห่ ง การสํา รวจ
โบราณคดีอินเดีย" ได้คน้ พบมหาวิทยาลัยนาลันทา ซึ่ งในขณะนั้นเป็ นเพียงกองดินสู งเท่านั้น ต่อมาจึงได้ขุด
สํารวจตามหลักวิชาการโบราณคดี มหาวิทยาลัยก็ได้ปรากฏแก่สายตาชาวโลกอีกครั้งหนึ่ง
จากนั้น
นําท่านสักการะหลวงพ่ อดาแห่ งนาลันทา (มีลกั ษณะพระเกตุทรงบัวตูม ปางนัง่ ขัดสมาธิ พระหัตถ์ช้ ี แม่พระ
ธรณี เป็ นพยาน แกะสลักด้วยหิ นดํา หน้าตักกว้าง 60 นิ้ว สู งนับจาก
พระเพลาถึงยอดพระเกตุ 69 นิ้ ว สร้ างขึ้นในสมัยพระเจ้าเทวาปาล
ในปี พุทธศักราชที่ 1353
ชาวเมื องท้องถิ่ นมี ค วามเชื่ อว่า “เตลี ย่า บาบา” ชื่ อเรี ย กตามภาษา
ท้องถิ่นของหลวงพ่อดําแห่งนาลันทา สามารถช่วยรักษาโรคเรื้ อนได้
หากมาสักการะและนํานํ้ามันมะพร้าวมาชะโลมองค์พระ และต่อมา
หลวงพ่อดํา ได้รับการศรัทธาในเรื่ องการขอพรให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางกลับพุทธคยา เมืองคยา อิสระให้ท่านชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวติ ของคนท้องถิ่นสองฝั่งทาง
คํ่า
นําท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั พุทธคยา เมืองคยา ณ Bodhgaya Regency หรื อเทียบเท่าพร้อมรับประทานอาหารคํ่า
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วันทีส่ าม
เช้า
หลังอาหาร

เที่ยง
หลังอาหาร

จากนั้น

พุทธคยา เมืองคยา – เมืองพาราณสี
(เช้ า/เทีย่ ง/เย็น)
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมที่พกั
นําท่านออกเดิ นทางสู่ เมืองพาราณสี ซึ่ งเมืองพาราณสี น้ นั เป็ นเมืองโบราณที่มีมาตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธกาล
เป็ นอดีตเมืองหลวงของแคว้นกาสี ซึ่ งเป็ นเมืองที่สถิตย์ขององค์พระศิวะที่มีชื่อเสี ยงทางด้านพิธีกรรมอัน
ศักดิ์ สิทธิ์ ของศาสนาฮินดูมาอย่างยาวนานบนแม่น้ าํ คงคาอันศักดิ์ สิทธิ์ ที่มีความเชื่ อในการอาบนํ้าล้างบาป
ตามทรรศนะคติ พ ราหมณ์ ตราบจนถึ งปั จจุ บนั สําหรั บศาสนาพุ ท ธเมื อ งพาราณสี ย งั เป็ นศู นย์ก ลางด้า น
การศึกษาที่หลากหลายประเทศมีการส่ งพระสงฆ์มาศึกษาพระธรรมวินยั ในยุคปั จจุบนั
ในสมัยพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู ้แล้ว พระองค์เคยทรงสนทนากับพวกพราหมณ์ผไู ้ ปอาบนํ้าในแม่น้ าํ
คงคาเพื่อล้างบาปเป็ นใจความว่า ถ้าต้องการล้างบาปไม่จาํ เป็ นต้องไปอาบนํ้าในแม่น้ าํ คงคา ขอให้ชาํ ระกาย
วาจา ใจให้บริ สุทธิ์ คือ เว้นทุจริ ตทางกาย วาจา ใจ และประพฤติสุจริ ตทางกาย วาจา ใจ นัน่ แหละคือการ
อาบนํ้า ล้า งบาปมี ใ นศาสนาของพระองค์ ถ้า ประพฤติ อ ยู่ใ นสุ จริ ต แล้ว แม้น้ ํา ดื่ ม นํ้า อาบ ธรรมดาก็ จ ะ
กลายเป็ นนํ้าศักดิ์สิทธิ์ ไปด้วย อนึ่ ง ถ้านํ้าในแม่น้ าํ คงคาสามารถล้างบาปได้จริ งและอํานวยผลให้ผลู ้ งไปอาบ
ไปสวรรค์ได้จริ งแล้ว พวก กุง้ หอย ปู ปลา ก็มีโอกาสไปสวรรค์ได้มากกว่ามนุ ษย์เพราะอาศัยอยูใ่ นแม่น้ าํ นั้น
ตลอดเวลา
เมืองพาราณสี ยงั เป็ นดินแดนที่ดีที่สุดในการศึกษาวิถีชีวิตของชาวอินเดียแท้วา่ เป็ นอย่างไรดังคํากล่าวของพล
ตรี หลวงวิจิตรวาทการ ว่า “พาราณสี คือ อินเดี ยแท้ ใครมาอินเดี ยแล้วไม่เห็ นพาราณสี ก็เท่ากับว่าไม่ได้เห็ น
อินเดีย ใครอยากรู ้วา่ อินเดียที่แท้จริ งเป็ นอย่างไรต้องมาดูที่เมืองพาราณสี ”
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมเมืองพาราณสี
นําท่านเดินทางสู่ สารนาถ ซึ่ งอยูใ่ นเขตเมืองพาราณสี ในอดีตสถานที่แห่ งนี้ คือ “ป่ าอิสิปตนมฤคทายวัน” อัน
เป็ นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระปฐมเทศนา“ธัมมจักกัปปวัต
ตนสู ตร” แก่ปัญจวคียท์ ้ งั 5 และเป็ นสถานที่เกิดพระรัตนตรัยครบ 3
องค์ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ พร้ อมนําท่านเยี่ยมชม
เจาคัณฑีสถูป เป็ นอนุสรณ์สถานที่พระพุทธเจ้าทรงพบกับปั ญจวคีย ์
ทั้ง 5 เมื่ อเสด็จมาโปรดหลังจากพระพุทธเจ้าทรงตรั สรู ้ ได้เพียง 2
เดื อน และสามารถทํา ให้อญ
ั ญาโกณฑัญญะบรรลุ อรหันตผล ซึ่ ง
สถูปแห่ งนี้ สร้ างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ต่อมาได้ทาํ การบูรณปฏิ สังขรณ์ ในสมัยคุปตะ และมีการ
ปรับเปลี่ ยนผังของสถูปจากเดิ มมาเป็ นแบบรู ปทรง 8 เหลี่ ยม โดยจักรพรรดิ์ อคั บาร์ แห่ งราชวงศ์โมกุล พระ
อัยกา (ปู่ ) ของจักรพรรดิ์ชาห์จาฮัน ผูส้ ร้ างตํานานประติมากรรมแห่ งความรักอันเป็ นนิ จนิ รันดร ทัชมาฮาล
(Taj Mahal) เพราะในอดีตพระบิดาของพระองค์ จักรพรรดิ์หุมายันได้เสด็จลี้ภยั มายังสถานที่แห่งนี้
นําท่านชม พระมู ลคันธกุฎี กุฏิของพระพุทธเจ้า ซึ่ งสร้ างขึ้ น
โดยพระเจ้า อโศกมหาราช พร้ อ มปรากฏเสาอโศกในพื้ น ที่
ดังกล่าว พร้อม นําท่านนมัสการธัมเมกขสถูป เป็ นสถูปที่สร้าง
เพื่ออุทิศแด่พระอัญญาโกณฑัญญะ ผูซ้ ่ ึ งเห็นธรรมเป็ นท่านแรก
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จากนั้น
คํ่า
วันที่ สี่
เช้า
จากนั้น
หลังอาหาร

เที่ยง
หลังอาหาร
คํ่า

วันทีห่ ้ า
เช้า
หลังอาหาร

สถูปแห่ งนี้ มีสถาปั ตยกรรมแบบเมาริ ยะ เป็ นทรงกลมแบบบาตรควํ่า มีความสู งจากฐาน 42 เมตร ภายหลัง
จากสถูปองค์เก่าถูกทําลายได้มีการสร้างสถูปแห่งนี้ข้ ึนมาใหม่ เมื่อปี พุทธศักราช 2337 ถือได้วา่ สถานที่แห่ งนี้
เป็ นจุ ดกํา เนิ ดวันอาสาฬหบูช า เนื่ องจากศาสนาพุท ธและนํา ท่านสั กการะ ธั มมราชิ ก สถู ป เป็ นสถานที่ ที่
พระพุทธเจ้าทรงประทับจําพรรษาในช่ วงฤดูฝนแรกหลังจากทรงตรัสรู ้ อนุ ตรสัมมาสัมโพธิ -ญาณแล้วธัมม
ราชิ กสถูปสร้ างขึ้นเป็ นอนุ สรณ์ ในสถานที่ที่เชื่ อว่าเป็ นที่ประทับแสดงทุติยเทศนา คือ “อนัตตลักขณสู ตร”
โปรดแก่ปัญจวัคคียท์ ้ งั 5 หลังจากวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดง “ธัมมจักกัปปวัตนสู ตร” คือพระสู ตรว่าด้วย
การหมุนกงล้อแห่งพระธรรมอันเป็ นพระสู ตรแรกในพระพุทธศาสนา และในวันแรม 5 คํ่า เดือน 8 พระพุทธ
องค์ไ ด้ท รงแสดงอนัตตลัก ขณสู ตรโปรดแก่ ปั ญจวัค คี ย ์ท้ งั 5 ทํา ให้ท้ งั หมดได้เข้า ใจชัดเจนถึ ง ความเป็ น
อนัตตา ความไม่มีตวั ตนถาวรเที่ยงแท้ของขันธ์ ของสังขารธรรม ทําให้ปัญจวัคคียท์ ้ งั ๕ สามารถเพิกถอน
อุปทาน อาสวะในจิตของตนได้และได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์พร้อมกันเป็ นครั้งแรกของโลกในที่สุด
นํา ท่า นเที่ ย วชม พิพิธ ภัณฑ์ ส ารนาถ ที่ จดั แสดงโบราณวัตถุ ที่ มีค วามเกี่ ย วข้องกับ พุท ธประวัติ โดยสิ่ ง ที่
น่าสนใจประกอบไปด้วย หัวเสาอโศก พระพุทธรู ปปางปฐมเทศนาที่สร้างขึ้นในสมัยคุปตะ ช่วงศตวรรษที่ 4
นําท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั เมืองพาราณสี ณ Ideal Hotel หรื อเทียบเท่า พร้อมรับประทานอาหารคํ่า
เมืองพาราณสี – พุทธคยา
(เช้ า/เทีย่ ง/เย็น)
นําท่านล่องเรื อชมวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ และชมพิธีกรรมอันศั กดิ์สิทธิ์ในแม่ น้าคงคา สายนํ้าอันศักดิ์ สิทธิ์ ที่
หล่อเลี้ยงชาวอินเดียมาแต่โบราณกาล
นําท่านกลับสู่ โรงแรมที่พกั เพื่อรับประทานอาหารเช้า
นํา ท่า นเดิ นทางกลับพุ ท ธคยา เมื องคยาเพื่อเตรี ยมตัวเดิ นทาง
กลับเมื่อย่างกุง้ ในวันพรุ่ งนี้ อิสระให้ท่านชมวิวทิวทัศน์และวิถี
ชีวติ ของคนท้องถิ่นสองฝั่งทาง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในโรงแรมในพุทธคยา
เมืองคยา
นําท่านปฏิ บตั ิธรรม ณ พระมหาเจดีย์พุทธคยา อีกครั้งหนึ่ งเพื่อเป็ นการเสริ มสิ ริมงคลก่อนอําลาพุทธคยา
เมืองคยา
นําท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั ในพุทธคยา เมืองคยา ณ Bodhgaya Regency หรื อเทียบเท่า พร้อมรับประทาน
อาหารคํ่า
พุทธคยา เมืองคยา – เมืองย่ างกุ้ง
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมที่พกั
นําท่านเดินทางเที่ยวชม สถูปนางสุ ชาดา ซึ่ งปั จจุบนั เป็ นเนินดินสู งมีการ
ก่ออิฐล้อมรอบสู งประมาณ 4 เมตร รอบๆเป็ นลานกว้างมีร่องรอยการขุด

(เช้ า/เทีย่ ง/เย็น)
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จากนั้น

หลังจากนั้น

เที่ยง
หลังอาหาร

14.20 น.
17.40 น.

วันทีห่ ก
เช้า
หลังอาหาร

ดินหาโบราณวัตถุ สถูปแห่ งนี้ ถูกสร้ างเป็ นอนุ สรณ์ สถานโดยพระเจ้าอโศกมหาราช ในสมัยพุทธกาลนาง
สุ ชาดาคือผูท้ ี่ถวายข้าวมธุ ปายาสพร้อมถาดทองคําให้กบั พระพุทธเจ้า ในช่วงที่พระพุทธองค์ทรงเลิกบําเพ็ญ
ทุกรกริ ยาและกลับมาเสวยอาหารตามปกติ
นําท่านเยี่ยมชม แม่ น้าเนรั ญชรา สถานที่สําคัญทางศาสนาที่พระ
ศาสดาได้รับ การถวายข้า วมธุ ป ายาสพร้ อมถาดทองคําจากนาง
สุ ชาดา และ พระองค์ได้อธิ ษฐานจิตเสี่ ยงทายหากพระองค์ท่าน
สามารถตรัสรู ้ได้ ขอให้ถาดทองคําลอยทวนสายนํ้า
นําท่านเยีย่ มชม วัดพุทธนานาชาติ เช่น วัดไทยพุทธคยา วัดพุทธศรี
ลัง กา วัดพุท ธญี่ ปุ่น วัดพุ ทธฑิ เบต เป็ นต้น อิ ส ระให้ท่ านชม
สถาปั ตยกรรมในการสร้างโบสถ์ วิหารที่เป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะ
ของแต่ละประเทศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในโรงแรมในพุทธคยา
นําท่านเดิ นทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองคยา เพื่อนําท่าน
เดินทางสู่ เมืองย่างกุง้ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ... ให้บริ การทํา
การเช็คอินและคอยอํานวยความสะดวกเรื่ องสัมภาระของท่าน
คณะเดิ นทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติเมืองคยา สู่ เมืองย่างกุง้ โดยสายการบิน Myanmar Airways
International (8M) เทีย่ วบินที่ 8M 602
คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว นําท่าน
เดินทางสู่ ร้านอาหารเพื่อรับประทานอาหารเย็น
หลังอาหาร นําท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั Millenium Hotel หรื อเทียบเท่า
ย่ างกุ้ง – กรุ งเทพฯ
(เช้ า/เทีย่ ง/--)
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมที่พกั
จากนั้นนําท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (พระธาตุ ประจําปี เกิ ดปี มะเมี ย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
สู ง สุ ดของพม่ า ) เป็ นเจดี ย ์ท องคํา ที่ ง ดงาม ตั้ง เด่ นเป็ นสง่ า อยู่
กลางเมื องย่างกุ้ง มี ความสู ง 109 เมตร ประดับ ด้วยเพชร 544
เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2317 เม็ด มหาเจดียช์ เวดากอง
มีทองคําโอบหุ ้มอยูน่ ้ าํ หนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่า
จะใช้ทองคําแท้ตีเป็ นแผ่นปิ ดองค์เจดียไ์ ว้รอบ ว่ากันว่าทองคําที่
ใช้ในการก่ อสร้ าง และซ่ อมแซมพระมหาเจดี ยแ์ ห่ งนี้ มากมาย
มหาศาลกว่าทองคําที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติองั กฤษเสี ยอีก รอบๆ ฐานพระมหาเจดี ยร์ ายล้อมด้วยเจดี ยอ์ งค์
เล็กๆ นับร้อยองค์ มีซุม้ ประตูสี่ดา้ น ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดียป์ ระกอบด้วยเพชรและพลอยมากมาย ภายใน
องค์พระมหาเจดียไ์ ด้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุธเจ้าจํานวน 8 เส้น เป็ นพระธาตุประจําปี เกิดปี มะเมีย
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เที่ยง
บ่าย

16.30 น.
18.15 น.

และยังเป็ น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสู งสุ ดของพม่า ซึ่ งมีท้ งั ผูค้ นชาวพม่า และชาวต่างชาติพากันสักการะทั้ง
กลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย จากนั้น นําท่านเดิ นทางนมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ ซึ่ งโบตะทาวน์
แปลว่า เจดี ยน์ ายทหาร 1000 นาย ได้สร้ างเจดี ยโ์ บตะทาวน์น้ ี และทรงนําพระเกศธาตุ ไว้ 1 เส้น ก่ อนที่จะ
นําไปบรรจุที่เจดียช์ เวดากองและเจดียส์ ําคัญอื่นๆ เมื่อเดินเข้า
ไปในเจดี ย ์ส ามารถมองเห็ น พระเกศาธาตุ ไ ด้อ ย่า งใกล้ชิ ด
นอกจากนี้ ยงั มี สิ่งที่ น่าชมภายในบริ เวณรอบๆเจดี ย ์ คื อ พระ
พุธรู ปทองคํา ประดิษฐานในวิหารด้านขวามือ เป็ นพระพุธรู ป
ปางมารวิ ชั ย ที่ มี ล ั ก ษณะงดงามยิ่ ง นั ก ตามประวัติ ว่ า เคย
ประดิ ษฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ ครั้งเมื่ อพม่าตกเป็ น
อาณานิ คมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถู กเคลื่ อนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กลั ป์ กัตตาในอิ นเดี ย ทําให้รอดพ้นจาก
ระเบิ ดของฝ่ ายพันธมิ ตรที่ ถล่ ม พระราชวัง มัณฑะเลย์ ต่ อมาในปี 2488 พระพุ ท ธรู ป องค์น้ ี ถูก จัดแสดงที่
พิพิธภัณฑ์วิกตอเรี ยและแอลเบิร์ต และด้านซ้ายมือจะเป็ นรู ปปั้ น นัตโบโบยี หรื อ เทพทันใจ ซึ่ งชาวพม่า
รวมถึ ง ชาวไทยนิ ย มไปกราบไหว้บูช า ด้วยที่ เชื่ อว่า เมื่ ออธิ ษ ฐานสิ่ ง ใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจวิธีก าร
สั ก การะรู ป ปั้ น เทพทั นใจ (นัต โบโบจี ) เพื่ อ ขอสิ่ ง ใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้ เอาดอกไม้ ผลไม้
โดยเฉพาะมะพร้ า วอ่ อน กล้วย หรื อผลไม้อื่นๆมาสักการะเทพทันใจจะชอบมาก จากนั้นก็ใ ห้เอาเงิ นจะ
เป็ นดอลล่า บาท หรื อจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะนําให้เอาเงิ นบาทดีกว่าเพราะเราเป็ นคนไทย) แล้วเอาไปใส่ มือของ
เทพทันใจสัก 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึ กกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้
ของเทพทันใจ แค่น้ ีท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอ
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ เจ้ าทัตจี หรือ พระตาหวาน ซึ่งเป็ นพระที่มีความสวยงามอีกองค์หนึ่งของ
พม่า มีความยาวถึง 70 เมตร แต่เก่าแก่เพียงไม่กี่สิบปี และมีขนาด
ใหญ่ ก ว่า พระพุ ท ธไสยาสน์ช เวตาเลี ย ว มี ข นตาที่ ง ดงามและ
ดวงตาที่สง่างาม ซึ่ งได้ให้ช่างที่ฝีมือการประดิษฐ์ที่ดีที่สุดในพม่า
สร้างดวงตาขึ้น พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการและพระบาท
ซ้ อ นกัน ซึ่ งแตกต่ า งกับ ศิ ล ปะของไทย อย่ า งไรก็ ดี วัด แห่ ง นี้
จั ด เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง สํ า คั ญ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ตํ า รั บ ตํ า ร า ท า ง
พระพุทธศาสนา มีพระภิกษุจาํ พรรษาอยูม่ ากถึง 600 รู ป
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ Myanmar Airways เทีย่ วบินที่ 8M 331
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
------------------ ขอบคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ ------------------การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น ผูบ้ ริ การขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตามความจําเป็ นและเหมาะสม
แต่จะรักษาผลประโยชน์ของ ท่านตามสิ ทธิ์ที่มีและจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบก่อนทุกครั้ง
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หมายเหตุ
1.การเดินทางแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การเลื่อนการเดินทาง หรื อเปลี่ยนแปลงราคา
2.ถ้าท่านมีไฟล์ทการเดินทางต่อ หลังกลับจากทัวร์ กรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
3.ถ้าท่านมีความประสงค์ที่จะเดินทางเข้าประเทศอินเดีย ภายในระยะเวลาสองเดือนนี้ หลังกลับมา กรุ ณา แจ้งเจ้าหน้าที่ เพราะมี
ผลต่อการยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย
อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชั้นประหยัด ไปกลับ ตามรายการที่ระบุไว้
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าวีซ่าท่องเที่ยวอินเดียและพม่า หนังสื อเดินทางไทย
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
 ค่ารถรับส่ งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าค่ามัคคุเทศก์คนไทยและเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดิ นทาง ท่านละไม่เกิ น 1,000,000 บาท ทั้งนี้ ย่อมอยู่ ในข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั
ประกันชีวติ
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่ากระเป๋ าเดินทางที่น้ าํ หนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 20 กก.ต่อท่าน ส่ วนเกินลูกค้าต้องจ่ายเอง
 ค่าทําหนังสื อเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ดฯลฯ
 ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้าว
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริ การหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณี ตอ้ งการใบกํากับภาษี)
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ *อินเดีย วันละ 3USD // พม่า วันละ 3 USD
การยกเลิก
1. สําหรั บ ผูโ้ ดยสารที่ ไม่ได้ถือหนังสื อเดิ นทางไทย และทางบริ ษทั ฯเป็ นผูย้ ื่นวีซ่า ให้ เมื่ อผลวีซ่าผ่านแล้วมี การยกเลิ กการ
เดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด หรื อเก็บค่าใช้จ่ายตามจริ ง
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
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6. ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1.ในการจองครั้งแรก มัดจําท่านละ 10,000 บาท หรื อทั้งหมด ส่ วนที่เหลื อชําระก่อนเดิ นทาง 15 วัน ทําการ พร้ อมกับเตรี ยม
เอกสารส่ ง ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแล้ว
2.บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3.บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุมของ
ทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า หรื อ
จากอุบตั ิเหตุต่างๆ
4.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่านได้
ชําระไว้แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
5.บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
6.รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สาํ รองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
7.ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
8.กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน
บริ ษทั ฯขนส่ ง หรื อ หน่ วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯจะดําเนิ นโดยสุ ดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์ อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืน
เงินให้สาํ หรับค่าบริ การนั้นๆ
9.มัคคุ เทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ กํากับเท่านั้น
10.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11.ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ทุก ๆ ท่าน กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ ครบตามที่ระบุ พร้ อมส่ งมอบ
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่ น้อยกว่ า 3 อาทิตย์ ก่ อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่ าน ไม่ สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ
อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวซี ่ าของท่ านได้ และท่ านจะต้ องเสี ยค่ าธรรมเนียม ใหม่ เอง หากต้ องการยืน่ วีซ่าอีกครั้งหนึ่ง)
12.กรณี ยนื่ วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิวซี ่าจากทางสถานฑูต (วีซ่าไม่ผา่ น) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์ หรื อมัดจํามาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ
คืนค่าทัวร์ หรื อมัดจําให้ แต่ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักค่าบริ การยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่เกิ ดขึ้นจริ งเป็ น
กรณี ไป (อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หรื อได้ชาํ ระค่าบริ การในส่ วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ตัว๋ รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว)
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
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13.กรณี วซี ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ท้ งั หมด
หลักฐานประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศอินเดีย
สําหรับหนังสื อเดินทางไทย
1.หนังสื อเดินทางมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน (โดยนับวันเริ่ มเดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสื อเดินทางนี้ สามารถใช้ได้
แต่หากนับแล้วตํ่ากว่า 6 เดื อน ผูเ้ ดิ นทางจะต้องไปยื่นคําร้ องขอทําหนังสื อเดิ นทางเล่มใหม่ที่กองหนังสื อเดิ นทาง) และจะต้องมี
หน้าว่างสําหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ าํ กว่า 3 หน้า (หากท่านเปลี่ ยนหนังสื อเดิ นทางเล่มใหม่ กรุ ณาเตรี ยมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่ องจาก
ประวัติการเดิ นทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคําร้องขอวีซ่า (ท่านที่มีปกหนังสื อเดินทางกรุ ณาถอดออกและไม่
จําเป็ นต้องส่ งให้กบั บริ ษทั ทัวร์ หากมีการสู ญหาย บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสื อเดินทางนั้นๆ)
2.รู ปสี ขนาด 2 X 2 นิ้ ว จํานวน 2 ใบ เป็ นสี่ เหลี่ ยมจัตุรัส (ไม่อนุ ญาตใช้รูปถ่ายด่วน หรื อ โพราลอยด์ไม่ใช่ สติ๊กเกอร์ หรื อ
รู ปพริ้ นซ์ จากคอมพิวเตอร์ ) ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆทิ้งสิ้ น พื้นหลังเป็ นสี ขาวเท่านั้น เสื้ อห้ามเป็ นสี ขาวที่กลมกลืนกับพื้น
หลังขาว หน้าตรง ถ่ายให้ติดจากศีรษะ ลงมาถึงใต้ไหปลาร้า ก่อนถึงหน้าอกและเห็นสัดส่ วนใบหน้าเกิน 50% ของรู ปถ่าย และไม่
ต้องมีกรอบสี ขาว
3.รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ทาํ งาน (ชื่อบริ ษทั หรื อหน่วยงาน พร้อมที่อยู่ และเบอร์ โทรศัพท์)
4.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน1 ชุด และสําเนาทะเบียนบ้าน1 ชุด ถ้าเป็ นเด็กอายุต่าํ กว่า 15 ปี ใช้สาํ เนาสู ติบตั ร
(เอกสารที่เป็ นสําเนา กรุ ณาเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกต้องทุกใบ)

ตัวอย่างรู ปถ่ายขนาด 2X2 นิ้วที่ถูกต้อง
หมายเหตุ การดําเนิ นการขอวีซ่าหนังสื อเดิ นทางไทยจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 5 วันทําการไม่นบั รวมเสาร์ อาทิตย์ ดังนั้นจึงขอความร่ วมมือในการจัดเตรี ยมเอกสารสําหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยส่ งให้เจ้าหน้าที่ไม่
น้อยกว่า 7 วันทําการ เพื่อทําการกรอกแบบฟอร์ มข้อมูลก่อนยื่นวีซ่า ทั้งนี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็ วในการดําเนิ นการ
ขอวีซ่า
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สําหรับหนังสื อเดินทางต่างชาติ
1.หนังสื อเดินทางมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน (โดยนับวันเริ่ มเดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสื อเดินทางนี้ สามารถใช้ได้
แต่หากนับแล้วตํ่ากว่า 6 เดื อน ผูเ้ ดิ นทางจะต้องไปยื่นคําร้ องขอทําหนังสื อเดิ นทางเล่มใหม่ที่กองหนังสื อเดิ นทาง) และจะต้องมี
หน้าว่างสําหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ าํ กว่า 3 หน้า (หากท่านเปลี่ ยนหนังสื อเดิ นทางเล่มใหม่ กรุ ณาเตรี ยมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่ องจาก
ประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคําร้องขอวีซ่า (ท่านที่มีปกหนังสื อเดินทางกรุ ณาถอดออกและไม่
จําเป็ นต้องส่ งให้กบั บริ ษทั ทัวร์ หากมีการสู ญหาย บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสื อเดินทางนั้นๆ)
2.รู ปสี ขนาด 2 X 2 นิ้ ว จํานวน 2 ใบ เป็ นสี่ เหลี่ ยมจัตุรัส (ไม่อนุ ญาตใช้รูปถ่ายด่วน หรื อ โพราลอยด์ไม่ใช่ สติ๊กเกอร์ หรื อ
รู ปพริ้ นซ์ จากคอมพิวเตอร์ ) ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆทิ้งสิ้ น พื้นหลังเป็ นสี ขาวเท่านั้น เสื้ อห้ามเป็ นสี ขาวที่กลมกลืนกับพื้น
หลังขาว หน้าตรง ถ่ายให้ติดจากศีรษะ ลงมาถึงใต้ไหปลาร้า ก่อนถึงหน้าอกและเห็นสัดส่ วนใบหน้าเกิน 50% ของรู ปถ่าย และไม่
ต้องมีกรอบสี ขาว
3.รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ทาํ งาน (ชื่อบริ ษทั หรื อหน่วยงาน พร้อมที่อยู่ และเบอร์ โทรศัพท์)
4.ที่อยูท่ ี่ต่างประเทศ และระบุชื่อบิดา-มารดา
5.กรณี ที่ ผูเ้ ดิ นทางถื อหนังสื อเดิ นทาอเมริ กนั จ่า ยค่า วีซ่ าเพิ่ ม 2,500 บาท สําหรั บชาติ อื่น จ่ายเพิ่ม 1,500 บาทใช้เวลาทํา การ
ดําเนินการยืน่ วีซ่าไม่ต่าํ กว่า 10 วันทําการ ไม่นบั รวมเสาร์ -อาทิตย์
6.กรณี ที่ผเู้ ดินทางถือหนังสื อเดินทางจีน ใช้เวลาทําการยื่นวีซ่าประมาณ 10-15 วันทําการ ไม่นบั รวมวันหยุด เสาร์ -อาทิตย์ และ
ต้องโชว์ตวั ที่สถานทูต เพื่อทําการสัมภาษณ์ในช่วงเช้าของวันถัดไปที่ขอยืน่ วีซ่าไม่เกิน 11.00 น. หรื อตามที่เจ้าหน้าที่สถานทูตนัด
หมาย
หมายเหตุ การดําเนิ นการขอวีซ่าหนังสื อเดินทางต่างชาติที่ไม่ได้ระบุตามข้างบน จะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 7-10 วันทํา
การไม่นบั รวมเสาร์ -อาทิตย์ (ยกเว้น อเมริ กา และจีน) ดังนั้นจึงขอความร่ วมมือในการจัดเตรี ยมเอกสารสําหรับการยื่นขอวีซ่าให้
ครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยส่ งให้เจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่า 15-20 วันทําการ เพื่อทําการกรอกแบบฟอร์ มข้อมู ลก่อนยื่นวีซ่า ทั้งนี้ เพื่อ
เป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็ วในการดําเนิ นการขอวีซ่า เนื่ องจากตอนนี้ สถานฑูตมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการออกวีซ่าใหม่
หากยืน่ ไม่ทนั จะไม่สามารถเดินทางไปอินเดียได้
เอกสารประกอบในการขอวีซ่าพม่ า
- หนังสื อเดินทางที่มีอายุเหลือก่อนเดินทางไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน
- รู ปถ่ายสี หน้าตรง 1.5 - 2 นิ้วเท่านั้น พื้นหลังสี ขาวเท่านั้นจํานวน 2 รู ป (ไม่ใช่รูปสติกเกอร์ )
- ที่อยูป่ ั จจุบนั หรื อที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้
- ที่อยูท่ ี่ทาํ งานปั จจุบนั และที่อยูท่ ี่ทาํ งานเก่า
เงื่อนไขการเก็บเอกสาร และขอยืน่ วีซ่า
- ระยะเวลาในการยืน่ วีซ่าปกติ 7 วันทําการ
- เอกสารการขอวีซ่า ต้องส่ งถึงบริ ษทั อย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางไม่รวม เสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุด นักขัตฤกษ์
- หาก ยืน่ เอกสาร ล่าช้ากว่ากําหนด บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการชําระค่าวีซ่าด่วน
- กรณี ส่ ง รู ป ถ่ า ย ไม่ ถู ก ต้อง เช่ น พื้ นหลัง เป็ นสี ฟ้ า บริ ษ ทั ฯจะไม่ ส ามารถดํา เนิ น การยื่น เรื่ อ งวี ซ่ า ให้ไ ด้ เนื่ อ งจากผิ ด
กฎระเบียบ การขอยืน่ วีซ่า
IND012 – 6D5N (GAY-VNS-RGN)

