โปรแกรมเส้ นทางตามรอยพระพุทธบาทที่ยาตราแห่ งองค์พระศาสดา
น้ อมสักการะ 4 สังเวชนียสถาน
กําหนดวันเดินทาง
จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์
เดินทางโดยสายการบิน
9 วัน 8 คืน

9 – 17 พ.ย. // 23 พ.ย. – 1 ธ.ค. // 21 – 29 ธ.ค. 58 // 23 – 31 ม.ค. 59 // 22 ก.พ. – 1 มี.ค. 59 // 19-27 มี.ค.59
อินเดีย-เนปาล น้อมสักการะ สังเวชนียสถาน 4 ตําบล - นมัสการเจดียช์ เวดากอง ขอพรเทพทันใจ เมืองย่างกุง้
เมียนม่าร์ แอร์เวย์ (8M)
ตารางการเดินทาง
อาหาร
รายการท่องเที่ยว
โรงแรม
เช้า
กลางวัน
เย็น

วันแรก

กรุ งเทพฯ - ย่างกุง้ – พุทธคยา

-

-



วันที่สอง

พุทธคยา– เมืองราชคฤห์ – นาลันทา – เมืองไวสาลี







วันที่สาม

เมืองไวสาลี – เมืองกุสินารา







วันที่สี่

เมืองกุสินารา – เมืองลุมพินี ประเทศเนปาล







วันที่หา้

ลุมพินี เมืองไภรวา ประเทศเนปาล – เมืองสาวัตถี







วันที่หก

เมืองสาวัตถี – เมืองพาราณสี







วันที่เจ็ด

เมืองพาราณสี – พุทธคยา







วันที่แปด

พุทธคยา – ย่างกุง้







วันที่เก้า
อัตราค่าบริ การ
9 – 17 พ.ย. 58
23 พ.ย. – 1 ธ.ค. 58
21 – 29 ธ.ค. 58
23 – 31 ม.ค. 59
22 ก.พ. – 1 มี.ค. 59
19-27 มี.ค.59

ย่างกุง้ – กรุ งเทพฯ
ผูใ้ หญ่
เด็กเสริ มเตียงพักรวมกับผูใ้ หญ่

45,555.-

45,555.-



เด็กไม่เสริ มเตียงพักรวมกับผูใ้ หญ่

44,555.-

Bodhgaya Regency
หรื อเทียบเท่า
Vaisali Residency
หรื อเทียบเท่า
Lotus Nikko
หรื อเทียบเท่า
Nirvana Hotel
หรื อเทียบเท่า
Lotus Nikko
หรื อเทียบเท่า
Ideal Tower
หรื อเทียบเท่า
Bodhgaya Regency
หรื อเทียบเท่า
Millennium Hotel
หรื อเทียบเท่า
-

พักเดี่ยว

12,000.-

IND013 – 9D8N (BUDDHIST SECTOR-RGN)

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 ด้ว ยนํ้า มื อ ของพระราชาฮิ น ดู แห่ ง เบงกอลพระนามว่า ศศางกา ซึ่ ง
พระองค์อิจฉาพระพุทธศาสนาที่มีความรุ่ งเรื องมาก จึงทรงแอบนํากองทัพเข้ามาทําลายต้นโพธิ์ ต้นนี้ ต้นพระ
ศรี มหาโพธิ์ ตน้ ที่สามปลูกโดยพระเจ้าปูรณวรมา กษัตริ ยพ์ ระองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์เมารยะ และต้นที่สามนี้
มีอายุยนื มากว่า 1,258 – 1,278 ปี จึงล้มลงในสมัยที่อินเดียเป็ นอาณานิคมของอังกฤษ และต้นพระศรี มหาโพธิ์
ต้ น ที่ สี่ ที่ ยั ง ค ง ยื น ต้ น ม า จ น ปั จ จุ บั น ป ลู ก โ ด ย น า ย พ ล เ ซ อ ร์ อ เ ล็ ก ซ า น เ ด อ ร์
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
5) เสด็จไปประทับใต้ตน้ ไทร อชปาลนิโครธ ซึ่ งเป็ นที่พกั ของคนเลี้ยงแกะ ในสัปดาห์ที่ 5
IND013 – 9D8N (BUDDHIST SECTOR-RGN)

เย็น

วันทีส่ อง
เช้า
หลังอาหาร

จากนั้น

6) เ ส ด็ จ ไ ป ป ร ะ ทั บ นั่ ง ขั ด ส ม า ธิ ใ ต้ ต้ น จิ ก มุ จ ลิ น ท์ ไ ป ท า ง ทิ ศ ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง ใ ต้ ข อ ง ต้ น
ศรี มหาโพธิ์ ในสัปดาห์ที่ 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 – เมืองไวสาลี
(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 นักและบําเพ็ญเพียรของอัครสาวกเบื้องขวา ผูเ้ ป็ นเอตทัคคะที่มีปัญญา
เป็ นเลิศ ที่สามารถบรรลุอรหันตผลภายใน 15 วัน หลังจากการอุปสมบท
4. อานั นทกุฎี ตั้งอยู่ด้านหน้าพระคันธกุฎี กุฏิข องพระพุท ธเจ้า
เพื่อเป็ นการตรวจสอบเหล่ากษัตริ ย ์ เทวดา และพุทธศาสนิ กชน
ที่ตอ้ งการเข้าเฝ้ าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
5. พระคันธกุฎี ซึ่ งเคยเป็ นกุฏิของพระพุทธเจ้า มีขนาดประมาณ
2.5 * 3 เมตร และเป็ นสถานที่แสดงพระธรรมหลายสู ตรต่อ
พระเจ้าพิมพิสารและพุทธศาสนิกชน
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จากนั้น

เที่ยง
หลังอาหาร

จากนั้น

หลังจากนั้น

นําท่านชม ชี วกอัมพวันวิหาร หรื อสวนมะม่วงของหมอชี วกโกมารภัจจ์ ซึ่ งถวายเป็ นสังฆาวาส และเป็ น
โรงพยาบาลสงฆ์แห่ งแรกของโลกที่ดูแลพระภิกษุสงฆ์อาพาธ รวมไปถึงพระพุทธองค์ดว้ ยเช่นเดียวกัน เมื่อ
ครั้งเหตุการณ์พระเทวทัตผลักก้อนหิ น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในโรงแรมเมืองราชคฤห์
นําท่านชม เรือนจาคุมขังพระเจ้ าพิมพิสาร สถานที่พระเจ้าอชาตศัตรู ทรงทําการปราบดาภิเษกขึ้นเป็ นกษัตริ ย ์
แทนพระเจ้าพิมพิสาร ผูเ้ ป็ นบิดา โดยการยึดพระราชอํานาจของ
พระเจ้า พิ ม พิ ส าร และขัง พระมารดาและพระบิ ด ามาขัง ไว้ ณ
สถานที่ แห่ งนี้ ซึ่ งพระเจ้าพิมพิสารถูกทรมานร่ างกายสารพัดวิธี
ไม่ ว่า จะเป็ นการอดอาหาร แต่ พ ระองค์ก็ รอดมาได้ด้ว ยการนั่ง
บํา เพ็ ญ ภาวนาเจริ ญสมาธิ และการเดิ น จงกรม แต่ ภ ายหลั ง
พระโอรสของพระองค์ยงั คงสร้างวิบากกรรมอันเลวร้าย คือ ทรง
ทําปิ ตุฆาตด้วยการใช้มีดผ่าบริ เวณฝ่ าเท้าของพระเจ้าพิสารจนไม่สามารถเดิ นจงกรมและเสด็จสวรรคตใน
ที่สุด ซึ่ งพระเจ้าอชาตศัตรู ทรงไม่รู้ถึงบาปอันใหญ่หลวงในครั้งนี้ เนื่องจากพระองค์ได้หลงคํายุยงของพระ
เทวทัต
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
นําท่านชม วัดเวฬุ วนั มหาวิหาร หรื อป่ าไผ่ สถานที่กาํ เนิดวันสําคัญทางศาสนา “วันมาฆบูชา” ซึ่ งเป็ นสถานที่
พระพุ ท ธเจ้ า ทรงแสดงโอวาทปาฏิ โ มกข์ ต่ อ หน้ า
พระสงฆ์ที่พระองค์ทรงบวชให้ท้ งั หมด และวัดเวฬุ วนั
มหาวิหารยังเป็ นวัดแห่ งแรกของพระพุทธศาสนา เป็ น
สถานที่ที่พระเจ้าพิมพิสารถวายให้กบั องค์พระศาสดา
นําท่านเดินทางเยี่ยมชม ตโปทาราม สถานที่อาบนํ้าของ
ชาวฮิ น ดู ที่ มี ก ารแบ่ ง ชนชั้ นวรรณะของชาวอิ น เดี ย
ปรากฏอยู่อย่างชัดเจน ตโปธาร คื อบ่อนํ้าร้ อนที่ ต้ งั อยู่
บริ เวณแม่น้ าํ สรัสวดี ที่ ไหลมาจากภูเขาเวภารบรรพต ซึ่ งตามความเชื่ อของชาวฮินดู เชื่ อกันว่า ไหลมาจาก
พรหมโลก โดยในประเทศอินเดียมีความเชื่ อเรื่ อง แม่น้ าํ ศักดิ์สิทธิ์ มีอยู่ 7 สาย อันได้แก่ แม่น้ าํ คงคา แม่น้ าํ ยมุ
นา แม่ น้ าํ โกดาวารี แม่ น้ าํ สรั ส วดี แม่ น้ าํ นาร์ ม าดา แม่ น้ าํ สิ นธุ และแม่ น้ าํ คาเวรี ตโปธาร เป็ นสถานที่ ที่
พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินยั ข้อหนึ่งขึ้นมา นัน่ คือ ภิกษุใดสรงนํ้า (อาบนํ้า) และยังไม่ถึงกึ่งเดือน (15วัน)
สรงนํ้าใหม่ตอ้ งอาบัติปาจิตตีย ์ ยกเว้นภิกษุผูอ้ าพาธ ภิ กษุผูท้ าํ นวกรรม ภิกษุผเู ้ ดิ นทางไกล หรื อในคราวที่
อากาศร้อนจัด ทรงอนุ ญาติให้อาบได้ เหตุเนื่ องมาจากในฤดูหนาว พระเจ้าพิ มพิสารออกไปนอกพระนคร
มายังธารนํ้าร้อน ตโปธาร และรอคอยพระสงฆ์สรงเสร็ จจึงจะทรงสนาน ซึ่ งในเวลานั้นพระสงฆ์เป็ นจํานวน
มากกําลังสรงนํ้าอุ่นอย่างสบายใจ และไม่ทราบว่าพระเจ้าพิมพิสารทรงรออยู่ กว่าพระองค์จะได้ทรงสนานก็
ใกล้ค่าํ และช่ วงเวลานั้นเมืองราชคฤห์มีศตั รู มาก พระองค์จึงทรงให้รักษาพระนครอย่างแข็งขัน ประตูใหญ่
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ของเมืองเปิ ดปิ ดตรงตามเวลา ไม่มียกเว้นกับใครทั้งสิ้ น แม้พระองค์ผเู ้ ป็ นกษัตริ ย ์ จึงจําต้องนัง่ รอจนประตู
เปิ ดในตอนเช้าจึงได้เสด็จเข้าพระนคร
สมควรแก่เวลา นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองนาลันทา พร้อมนําท่านชมมหาวิทยาลัยนาลันทา สถานที่กาํ เนิ ดของอัครสาวกองค์
สําคัญ คือ พระสารี บุตร ผูเ้ ป็ นเลิ ศทางด้านปั ญญา โดยมีหลักฐาน
บ่งชี้ คือ สถูปที่เป็ นอนุ สรณ์สถานต่อพระมหาเถระรู ปนี้ เมืองนาลัน
ทา ยังได้รับการสมญานาม เมืองแห่ งความรู ้ เพราะมีมหาวิทยาลัยที่
เก่ าแก่ ที่สุดในโลก (โดยประวัติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยนาลันทา
เริ่ มขึ้นโดย ถูกสร้างขึ้นในสมัยกษัตริ ยร์ าชวงศ์คุปตะพระองค์หนึ่ ง
พระนามว่าศักราทิตย์ หรื อกุมารคุปตะที่ 1 ครองราชย์ประมาณ พ.ศ.
958-998 ได้ทรงสร้ างวัดอันเป็ นสถานศึกษาขึ้นแห่ งหนึ่ งที่เมื องนาลันทาและกษัตริ ยพ์ ระองค์ต่อๆ มาใน
ราชวงศ์น้ ีก็ได้สร้างวัดอื่นๆ เพิ่มขึ้นในโอกาสต่างๆ จนมีถึง 6 วัด และสร้างกําแพงล้อมรอบ โดยขนานนามว่า
“นาลันทามหาวิหาร” ต่อมาเมื่อพ.ศ. 1742 มหาวิทยาลัยนาลันทาก็พบกับการล่มสลาย เมื่อถูกกองทัพมุสลิม
เติร์กเข้าครอบครองดินแดนและเผาทําลายวัดและปูชนียสถาน ตลอดจนฆ่าพระภิกษุ นักศึกษา และคณาจารย์
ไปอย่างมากมาย เมื่อมหาวิทยาลัยนาลันทาล่มสลายไปแล้วชื่อเสี ยงของเมืองนาลันทาก็ค่อยๆถูกลบเลือนจาก
คนทัว่ ไป จนกระทัง่ ปี พ.ศ.2403 เซอร์ อเล็กซานเดอร์ คันนิ่ งแฮม "บิดาแห่ งการสํารวจโบราณคดีอินเดีย" ได้
ค้นพบมหาวิทยาลัยนาลันทา ซึ่ งในขณะนั้นเป็ นเพียงกองดินสู งเท่านั้น ต่อมาจึงได้ขดุ สํารวจตามหลักวิชาการ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยก็ได้ปรากฏแก่สายตาชาวโลกอีกครั้งหนึ่ง
จากนั้น
นําท่านสักการะหลวงพ่ อดาแห่ งนาลันทา (มีลกั ษณะพระเกตุทรงบัวตูม ปางนัง่ ขัดสมาธิ พระหัตถ์ช้ ี แม่พระ
ธรณี เป็ นพยาน แกะสลักด้วยหิ นดํา หน้าตักกว้าง 60 นิ้ ว สู งนับ
จากพระเพลาถึงยอดพระเกตุ 69 นิ้ว สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าเทวา
ปาล ในปี พุทธศักราชที่ 1353 ชาวเมืองท้องถิ่นมีความเชื่ อว่า “เตลี
ย่า บาบา” ชื่อเรี ยกตามภาษาท้องถิ่นของหลวงพ่อดําแห่ งนาลันทา
สามารถช่ ว ยรั ก ษาโรคเรื้ อนได้ หากมาสั ก การะและนํา นํ้า มัน
มะพร้ า วมาชะโลมองค์พ ระ และต่ อมาหลวงพ่อ ดํา ได้รับ การ
ศรัทธาในเรื่ องการขอพรให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดิ นทางสู่ เมืองไวสาลี ในอดีตคือแคว้นวัชชี ที่ปกครองโดยกษัตริ ยล์ ิจฉวี เป็ นหนึ่ งใน 16 แคว้นของ
ชมพูทวีป ซึ่งในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์เคยมาโปรดให้ชาวเมืองได้รอดพ้นจากโรคอหิ วาตกโรค ที่แม้แต่
พระมหาวีระ ศาสดาแห่ ง ศาสนาเชนไม่ สามารถบํา บัดโรคร้ า ยนี้ ไ ด้ จึ งถื อได้ว่า เป็ นศูนย์ก ลางการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่สาํ คัญแห่งหนึ่ง
คํ่า
นําท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั เมืองไวสาลี ณ Vaisali Residency หรื อเทียบเท่าพร้อมรับประทานอาหารคํ่า
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วันทีส่ าม
เช้า
หลังอาหาร

จากนั้น

เที่ยง
หลังอาหาร

คํ่า

เมืองไวสาลี – เมืองกุสินารา
(เช้ า/เทีย่ ง/เย็น)
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
นําท่านชม ปาวาลเจดีย์ หรื อสารี ริกธาตุสถูป ซึ่ งเป็ นสถานที่ประดิ ษฐานพระบรมสารี ริกธาตุที่ได้รับแบ่ง 1
ใน 8 ส่ วน เมื่ อครั้ งที่ โทณพราหมณ์ ได้ท าํ พิ ธีแบ่ ง ให้ก ับ 8 นคร
ภายหลังการถวายพระเพลิงพุทธสรี ระ โดยเมื่อปี พุทธศักราช 2501
ได้มี ก ารขุด พบผอบบรรจุ พ ระบรมสารี ริ ก ธาตุ จึ ง เป็ นสถานที่
สามารถระบุ ไ ด้ว่า เป็ นสถานที่ ต้ ัง ของแคว้น วัช ชี และในสมัย
พุทธกาลนั้น ยังเป็ นสถานที่ พ ระยามารได้เข้ามากราบทูล ขอให้
พระองค์ปลงอายุสังขารเสด็จปริ นิพพาน ณ สถานที่แห่ งนี้ โดย
พระพุทธองค์ทรงตรัสในวันปลงอายุสังขาร “สังขาร ทั้งหลายมีความเสื่ อมเป็ นธรรมดา ขอท่านทั้งหลายจงยัง
ความไม่ประมาทให้ถึงพร้ อมเถิ ด ชนเหล่าใดทั้งเด็ก ทั้งผูใ้ หญ่ ทั้งพาล ทั้งบัณฑิ ต ทั้งมัง่ มี ทั้งขัดสน ล้วนมี
ความตายเป็ นเบื้องหน้า”
นําท่านชม กุฎาคารศาลา วัดป่ ามหาวัน ที่มีลกั ษณะเป็ นสถูปทรงบาตรควํ่า ซึ่ งกษัตริ ยล์ ิจฉวีทรงสร้างถวาย
สมเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้า ซึ่ งพระพุ ทธองค์ท รงประทับ จํา
พรรษา ณ สถานที่แห่งนี้ ในพรรษาที่ 5 พร้อมนําท่านชมเสาอโศก
รู ปสิ งห์ ที่เชื่ อว่ามีความสมบูรณ์ ที่สุด ที่อยู่ในลักษณะนัง่ หันหน้า
ไปทางทิศตะวันออกที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ในปั จจุบนั สถานที่
แห่ งนี้ หลงเหลื อเพียงซากโบราณสถานที่ประกอบไปด้วยสังฆา
ราม ห้องพัก ห้องประชุ มที่สําคัญวัดแห่ งนี้ เป็ นสถานที่ที่พระพุทธ
องค์ป ระธานพุ ท ธานุ ญาตบวชพระนางปชาบดี โคตสี เ ป็ นพระ
ภิกษุณีรูปแรกของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมเมืองไวสาลี
นําท่านเดินทางสู่ เมืองกุสินารา เดิมในสมัยพุทธกาล เมืองกุสินารานั้นเป็ นส่ วนหนึ่ งของแคว้นมัลละ ซึ่ งเป็ น
สถานที่ต้ งั ของ สาลวโนทยาน หรื อป่ าไม้สาละที่มีความสําคัญเป็ นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปริ
นิพพานและเป็ นสถานที่ถวายพระเพลิงของพระพุทธองค์
นําท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั เมืองกุสินารา ณ Lotus Nikko หรื อเทียบเท่าพร้อมรับประทานอาหารคํ่าภายใน
โรงแรม

วันทีส่ ี่
เมืองกุสินารา – เมืองลุมพินี ประเทศเนปาล
เช้า
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมที่พกั
*** โปรดเตรียมหนังสื อเดินทางสาหรับข้ ามผ่านแดนประเทศอินเดีย – เนปาล ***
หลังอาหาร
นําท่านเดินทางสู่ สาลวโนทยาน หรื อป่ าสาละ แห่งแคว้นมัลละในสมัย
พุทธกาล พร้ อมนําท่านชม ปริ นิพพานสถู ป เป็ นสถู ปที่ อยู่ด้านหลัง
วิห ารปริ นิ พ พาน ซึ่ งพระเจ้า อโศกมหาราชพระราชทานพระราช-

(เช้ า/เทีย่ ง/เย็น)
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จากนั้น

จากนั้น
เที่ยง
หลังอาหาร

เย็น

ทรัพย์100,000 รู ปี ให้สร้างขึ้นคร่ อมกับพระแท่นปริ นิพพาน มีลกั ษณะเป็ นทรงบาตรควํ่าสู ง 65 เมตร มียอด
ฉัตร 3 ชั้น พร้อมปรากฏเสาอโศกในบริ เวณใกล้เคียง
นําท่านนมัสการ พระพุทธรู ปปางปรินิพพาน ณ วิหารปรินิพพาน เป็ นพระพุทธรู ปที่เป็ นศิลปะในสมัยคุปตะ
(พุทธศักราช 823 - 1093) โดยช่ างฝี มือชาวมธุ รา ที่มีขนาดความยาวประมาณ 7 เมตร สู งประมาณ 1 เมตร
ประดิษฐานอยูบ่ นพระแท่นจุณศิลา ที่ทาํ จากทรายแดงของเมืองจุนนะ
วิหารแห่ งนี้ ถูกขุดครั้งแรก เมื่อปี พุทธศักราช 2397 โดยนายพลเซอร์ อเล็กซานเดอร์ คันนิ่ งแฮม และถูกขุด
เรื่ อยมาจนกระทัง่ ปี พุทธศักราช 2450 ได้คน้ พบโบราณวัตถุ มากมาย รวมทั้งพระพุทธรู ปปางปริ นิพพานที่
ประดิษฐาน ณ สถานที่แห่งนี้

นําท่านชม มกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ทาํ พิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระ ซึ่ งมีชื่อเรี ยกในท้องถิ่นว่ารามภาร์ กา-ฏีลา อยูห่ ่างจากที่พระพุทธองค์เสด็จปริ นิพพานประมาณ 1 กิโลเมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมเมืองกุสินารา
นําท่านเดินทางสู่ ลุมพินี เมืองไภรวา ประเทศเนปาล ซึ่ งสถานที่แห่ งนี้ เป็ นสังเวชนี ยสถานแห่ งเดียวที่ไม่อยู่
ในประเทศอินเดี ย อันเนื่ องมาจาก ก่อนที่สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จมาประสู ติ พระองค์ท่านเป็ นพระ
บรมโพธิ สัตว์เจ้า ยังมิ ได้รับ อาราธนาของทวยเทพทั้งหลายทรงพิจารณาดู "ปั ญจมหาวิโลกนะ" คือ การ
ตรวจดูอนั ยิ่งใหญ่ 5 อย่าง ก่อนที่จะตัดสิ นพระทัยประทานปฏิ ญาณรับอาราธนาของเทพยดาทั้งหลาย ว่าจะ
จุติจากดุสิตเทวโลกไปบังเกิดในพระชาติสุดท้ายที่จะตรัสรู ้ เป็ นพระพุทธเจ้ามี 5 อย่างที่พระบรมโพธิ สัตว์เจ้า
ทรงเลือก ดังนี้
1. กาล ทรงเลือกอายุกาลของมนุษย์
2. ทวีป ทรงเลือกชมพูทวีป
3. ประเทศ ทรงเลือกมัธยมประเทศ
4. ตระกูล ทรงเลือกตระกูลกษัตริ ยศ์ ากยวงศ์
5. มารดา ทรงเลื อกมารดาที่ มีศีลห้าบริ สุทธิ์ ได้บาํ เพ็ญบารมี มาตลอดแสนกัป และกําหนดอายุของมารดา
ทรงกําหนดได้พระนางมหามายา
นําท่านเข้าสู่ โรงแรมที่ พกั ในลุ มพินี เมื องไภรวา ประเทศเนปาล ณ Nirvana Hotel หรื อเที ยบเท่าพร้ อม
รับประทานอาหารเย็นภายในโรงแรม
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ลุมพินี เมืองไภรวา ประเทศเนปาล – เมืองสาวัตถี
(เช้ า/เทีย่ ง/เย็น)
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมที่พกั
*** โปรดเตรียมหนังสื อเดินทางสาหรับข้ ามผ่านแดนประเทศเนปาล – อินเดีย ***
นํา ท่ า นเยี่ ย มชม สวนลุ ม พิ นี วั น ตั้ง อยู่ ที่ เ มื อ งไภรวา แคว้น อู ธ
ประเทศเนปาล นํา ท่ า นชม วิหารมายาเทวี สถานที่ประสู ติของ
สมเด็จพระสั มมาสัม พุทธเจ้า ซึ่ งภายในวิหาร จะพบรู ปปั้ นของ
พระนางมายาเทวี (พระมารดาของพระพุทธเจ้า) ขณะพระองค์
กําลังให้กาํ เนิ ดเจ้าชายสิ ทธัตถะ และ รู ปรอยเท้าของเจ้าชายสิ ทธัต
ถะ ภายนอกวิหาร จะปรากฏ สระโบกขรณี และเสาศิลาพระเจ้า
อโศกซึ่ งถูกฝังดินไว้และพบจารึ กเป็ นอักษรพราหมีระบุวา่ ที่แห่งนี้คือสถานที่เจ้าชายสิ ทธัตถะประสู ติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมในลุมพินี เมืองไภรวา ประเทศเนปาล
นําท่านเดิ นทางสู่ เมืองสาวัตถี ซึ่ งในสมัยพุทธกาลนั้น เมืองสาวัตถี เป็ นเมื องหลวงแห่ งแคว้นโกศล และมี
ความสําคัญกับศาสนาพุทธอยูม่ ากมายเช่นกัน เนื่องจากเป็ นสถานที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจําพรรษาอยู่
ถึง 24 พรรษา และเป็ นเมืองที่พระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาและแสดงธรรมแก่ภิกษุและพุทธบริ ษทั ให้
บรรลุอมตธรรมเป็ นจํานวนมาก มีพระอรหันตสาวกอยูจ่ าํ พรรษานับพันนับหมื่นองค์ มีอุบาสกอุบาสิ กาก็เป็ น
เลิศกว่าใครในแผ่นดิน ส่ วนพระราชาก็ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างดียงิ่
นําท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั เมืองสาวัตถี ณ Lotus Nikko หรื อเทียบเท่าพร้อมรับประทานอาหารเย็นภายใน
โรงแรม
เมืองสาวัตถี – เมืองพาราณสี
(เช้ า/เทีย่ ง/เย็น)
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
นําท่านสักการะ สถานที่แสดงยมกปาฏิหาริ ย์สถู ป เป็ นสถานที่
สมเด็ จพระสั มมาสั ม พุท ธเจ้า แสดงปาฏิ หาริ ย ์ที่ ยิ่ง ใหญ่ ที่สุ ดของ
พระพุ ทธเจ้าทุ ก พระองค์ ที่ แม้แต่ อคั รสาวกไม่ ส ามารถแสดงได้
โดยปาฏิหาริ ยท์ ี่เกิดเป็ นลักษณะคู่ คือมี 2 เหตุการณ์ อันประกอบไป
ด้วย การปราบทิฏฐิ พวกเดี ยรถี ยภ์ ายใต้ตน้ มะม่วงคัณฑามพฤกษ์
และการเสด็จขึ้นไปสวรรค์ช้ นั ที่ 2 หรื อดาวดึงส์ เพื่อโปรดพระนาง
มายาเทวี พระพุทธมารดาของพระองค์
นําท่านเที่ยวชม วัดเชตวันมหาวิหาร หรือสาเหต (Sahet) พระอารามหลวงขององค์พระศาสดา จําพรรษาถึง
19 พรรษา โดยท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีผบู ้ ริ จาคทรัพย์สมบัติในการ
สร้ า งมหาวิ ห ารแห่ ง นี้ ซึ่ งมี เ นื้ อ ที่ ท้ ัง สิ้ น 80 ไร่ พร้ อ มเยี่ ย มชม
สถานที่พระเทวทัตถูกแผ่ นดินสู บ ซึ่ งอยู่บริ เวณด้านหน้าวัดเชตวัน
มหาวิหาร และอานันทโพธิ์ ต้นโพธิ์ ที่ปลูกโดยพระอานนท์ในสมัย
พุทธกาล ต้นโพธิ์ ต้นนี้ ปรากฏหลักฐานจารึ กของหลวงจีนฟาเหี ยน
และพระถังซัมจัง๋ โดยต้นโพธิ์ ดังกล่ า วยังคงยืนต้นมาจนปั จจุ บ นั
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จากนั้น... นําท่านเยีย่ มชม พระมูลคันธกุฎี กุฏิของพระพุทธเจ้า ที่
ได้รับการขุดค้นและปรับแต่งภูมิทศั น์เป็ นอย่างดี วัดเชตวันมหา
วิหารแห่ งนี้ ยงั เป็ นสถานที่เกิ ดเรื่ องราวและพระสู ตรสําคัญๆ ใน
พระพุทธศาสนามากมายเช่น เรื่ องของพระองคุลิมาล นางปฏาจา
ราเถรี พระนางกิสาโคตมีเถรี การถวายอสทิสทาน เรื่ องพระพุทธ
องค์ทรงดูแลภิกษุไข้ พราหมณ์จูเฬกสาฏก ทรงพยากรณ์สุบิน
นิมิต 16 ประการ นางกาลียกั ษิณี นางจิญมาณวิกาถูกแผ่นดินสู บ พระเทวทัตถูกแผ่นดินสู บ เป็ นต้น ในส่ วน
พระสู ตรนั้นมีจาํ นวนมาก ที่สําคัญ ๆ เช่น มหามงคลสู ตร, ธชัคคสู ตร, ทสธัมมสู ตร, สาราณี ยธรรมสู ตร, อหิ
ราชสู ตร, เมตตานสังสสู ตร, คิริมานนทสู ตร, ธัมมนิยามสู ตร, อปั ณณกสู ตร, อนุตตริ ยสู ตร, พลสู ตร, มัคควิ
ภังคสู ตร, โลกธัมมสู ตร, ทสนารถกรณธัมมสู ตร, อัคคัปปทานสู ตร, ปธานสู ตร, อินทริ ยสู ตร, อนริ ยสู ตร
และสัปปุริสธัมมสู ตร
นําท่านชม บ้ านของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เดิมทีชื่อนายสุ ทตั ตะ แต่
ชาวบ้านนิ ยมเรี ยกว่า อนาถบิณฑิ กเศรษฐี เนื่ องจากความที่ เป็ น
คนใจบุญสุ นทาน ชอบช่ วยเหลื อผูอ้ ื่นที่ ตกยาก ซึ่ งอนาถบิณฑิ ก
เศรษฐีน้ นั ได้พบกับพระพุทธองค์ เมื่อครั้งเดินทางไปทํามาค้าขาย
ที่เมืองราชคฤห์ และได้เลี้ยงภัตตาหารแก่พระพุทธศาสดา พร้อม
ได้สดับรั บฟั งพระธรรมเทศนา อนุ ปุพ พิก ถาและอริ ยสัจ 4 จน
บรรลุ โ สดาปั ต ติ ผ ล จนกระทั่ง ได้อ าราธนาพระพุ ท ธองค์ ไ ป
ประทับที่เมืองสาวัตถี โดยได้ทาํ การซื้ อพื้นที่สวนของเจ้าเชตมาสร้างวัดเชตวันมหาวิหาร อันเป็ นที่มาของชื่ อ
วัด และทําให้มหาเศรษฐีแห่ งเมืองสาวัตถี อุบาสกผูค้ อยอุปัฏฐากพระพุทธศาสนา ท่านได้รับการยกย่องให้
เป็ นอุบาสกผูเ้ ลิศในการเป็ นผูถ้ วายทาน
ปั จจุบนั สถานที่ดงั กล่าวหลงเหลือเพียง อาคารก่ออิฐสู งเท่าตึก 2 ชั้นมีบนั ไดขึ้นไปถึงยอดตรงกลางที่เป็ นห้อง
โถงใหญ่ สันนิษฐานว่าเป็ นสถานที่เก็บทรัพย์สมบัติของมหาเศรษฐีในการสร้างวัดเชตวันมหาวิหาร
นําท่านชม บ้ านบิดาขององคุลีมาล หรื อบ้านของปุโรหิ ต บิดาของพระสาวกที่มีชื่อเสี ยงในเมืองสาวัตถี การ
โปรดองคุลีมาลครั้งนี้ถือว่า เป็ นการที่พระพุทธเจ้าผจญมารได้รับชัยชนะ ครั้งที่ 4 จาก 8 ครั้ง อันปรากฏตาม
พระชัยมงคลคาถา อันมีใจความดังนี้
“อุกขิตตะขัคคคะมะติหัตถะสุทารุ ณันตัง ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
อิทธี ภิสังขะตะมะโน ชิ ตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ”
อัน มี ค วามหมายว่ า พระจอมมุ นี ทรงคิ ด จะแสดงอิ ท ธิ ฤ ทธิ์
ปาฏิหารย์ จึงได้เอาชนะโจรชื่ อ องคุลิมาล ผูแ้ สนจะดุร้าย มีฝีมือ
ถื อดาบวิ่งไล่พระองค์ไปสิ้ นระยะทาง 3 โยชน์ จึงขอชัยมงคล
ทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ
ปั จจุ บ นั บ้านบิ ดาขององคุ ลีมาลนั้น มี ลกั ษณะเป็ นเนิ นสู ง เป็ น
อาคารอิฐก่อ มีโพรงเป็ นช่องทางทะลุไปข้างบนได้ ด้านบนมีห้อง
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กว้างปิ ดทึบสี่ ดา้ น ด้านซ้ายมือของด้านบนถูกเปิ ดโล่งถึงยอดอาคาร แต่ตามหลักฐานที่สันนิ ษฐานนั้นว่าน่าจะ
เป็ นสถูปมากกว่าที่พกั อาศัย และสามารถเชื่ อมเรื่ องราวของสถานที่ ที่สร้ างเพื่อเป็ นอนุ สรณ์ สถานแก่พระ
สาวกองค์หนึ่ งที่เคยเข่นฆ่าผูค้ นถึ ง 999 ชี วิตตัดนิ้ วมือมาร้ อยเป็ นมาลัยคล้องคอ จนกระทัง่ มาพบพระพุทธ
องค์ทรงเทศน์โปรดจนบรรลุเป็ นพระอรหันต์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมเมืองสาวัตถี
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองพาราณสี แผ่นดิ นศักดิ์สิทธิ์ เมืองสถิตย์ขององค์พระศิวะ และยังเป็ นดินแดนที่ดี
ที่ สุดในการศึ กษาวิถีชีวิตของชาวอิ นเดี ยแท้ว่าเป็ นอย่างไรดังคํากล่ าวของ พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ ว่า
“พาราณสี คือ อินเดียแท้ ใครมาอินเดียแล้วไม่เห็นพาราณสี ก็เท่ากับว่าไม่ได้เห็นอินเดียใครอยากรู ้วา่ อินเดียที่
แท้จริ งเป็ นอย่างไร ต้องมาดูที่เมืองพาราณสี ” อิสระให้ท่านชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งทางระหว่างการเดินทาง
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 งและอํานวยผลให้ผลู้ งไปอาบ
ไปสวรรค์ได้จริ งแล้ว พวก กุง้ หอย ปู ปลา ก็มีโอกาสไปสวรรค์ได้มากกว่ามนุ ษย์เพราะอาศัยอยูใ่ นแม่น้ าํ นั้น
ตลอดเวลา
นําท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั เมืองพาราณสี ณ Ideal Tower หรื อเทียบเท่าพร้อมรับประทานอาหารคํ่าภายใน
โรงแรม
เมืองพาราณสี – พุทธคยา
(เช้ า/เทีย่ ง/เย็น)
นําท่านล่ องเรื อชมวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ และชมพิธีกรรมอันศั กดิ์สิทธิ์ในแม่ น้าคงคา สายนํ้าอันศักดิ์ สิทธิ์ ที่
หล่อเลี้ยงชาวอินเดียมาแต่โบราณกาล
นําท่านกลับสู่ โรงแรมที่พกั เพื่อรับประทานอาหารเช้า
นํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ ส ารนาถ ซึ่ งอยู่ ใ นเขตเมื อ งพาราณสี ในอดี ต
สถานที่ แ ห่ ง นี้ คื อ “ป่ าอิ สิ ป ตนมฤคทายวัน ” อัน ป็ นสถานที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระปฐมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตตนสู ตร”
แก่ปัญจวคียท์ ้ งั 5 และเป็ นสถานที่เกิ ดพระรัตนตรัยครบ 3 องค์ คือ
พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ พร้อมนําท่านเยี่ยมชม เจาคัณฑี
สถูป เป็ นอนุสรณ์สถานที่พระพุทธเจ้าทรงพบกับปั ญจวคียท์ ้ งั 5 เมื่อ
เสด็จมาโปรดหลังจากพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ได้เพียง 2 เดือน และ
สามารถทํา ให้อญ
ั ญาโกณฑัญญะบรรลุ อรหันตผล ซึ่ งสถู ปแห่ ง นี้
ส ร้ างขึ้ น ใ นส มั ย พระ เจ้ า อโศก ม หาราช ต่ อ มาไ ด้ ท ํ า ก า ร
บูรณปฏิสังขรณ์ในสมัยคุปตะ และมีการปรับเปลี่ยนผังของสถูปจากเดิมมาเป็ นแบบรู ปทรง 8 เหลี่ยม โดย
จักรพรรดิ์ อัคบาร์ แห่ งราชวงศ์โมกุล พระอัยกา (ปู่ ) ของจักรพรรดิ์ ชาห์จาฮัน ผูส้ ร้ างตํานานประติมากรรม
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แห่ งความรักอันเป็ นนิ จนิ รันดร ทัชมาฮาล (Taj Mahal) เพราะในอดีตพระบิดาของพระองค์ จักรพรรดิ์หุมา
ยันได้เสด็จลี้ภยั มายังสถานที่แห่งนี้
จากนั้น
นําท่านชม พระมู ลคันธกุฎี กุฏิของพระพุทธเจ้า ซึ่ งสร้ างขึ้นโดยพระเจ้าอโศกมหาราช พร้ อมปรากฏเสา
อโศกในพื้นที่ดงั กล่ าว พร้ อม นําท่านนมัสการธัมเมกขสถู ป
เป็ นสถูปที่สร้ างเพื่ออุ ทิศแด่พระอัญญาโกณฑัญญะ ผูซ้ ่ ึ งเห็ น
ธรรมเป็ นท่ านแรก สถู ปแห่ ง นี้ มีส ถาปั ตยกรรมแบบเมาริ ย ะ
เป็ นทรงกลมแบบบาตรควํ่า มี ค วามสู ง จากฐาน 42 เมตร
ภายหลังจากสถู ปองค์เก่ าถูกทําลายได้มีการสร้ างสถู ปแห่ งนี้
ขึ้นมาใหม่ เมื่อปี พุทธศักราช 2337 และนําท่านสักการะ ธัมม
ราชิ กสถูป เป็ นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงประทับจําพรรษาในช่วงฤดูฝนแรกหลังจากทรงตรัสรู ้อนุ ตรสัมมา
สัมโพธิ -ญาณแล้ว ธัมมราชิกสถูปสร้างขึ้นเป็ นอนุสรณ์ในสถานที่ที่เชื่ อว่าเป็ นที่ประทับแสดงทุติยเทศนา คือ
“อนัตตลักขณสู ตร” โปรดแก่ปัญจวัคคียท์ ้ งั 5 หลังจากวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดง “ธัมมจักกัปปวัตนสู ตร”
คือพระสู ตรว่าด้วยการหมุ นกงล้อแห่ งพระธรรมอันเป็ นพระ
สู ตรแรกในพระพุทธศาสนา และในวันแรม 5 คํ่า เดือน 8 พระ
พุทธองค์ได้ทรงแสดงอนัตตลักขณสู ตรโปรดแก่ปัญจวัคคียท์ ้ งั
5 ทําให้ท้ งั หมดได้เข้าใจชัดเจนถึงความเป็ นอนัตตา ความไม่มี
ตัว ตนถาวรเที่ ย งแท้ข องขันธ์ ของสั งขารธรรม ทํา ให้ปั ญ จ
วัคคียท์ ้ งั ๕ สามารถเพิกถอนอุปทาน อาสวะในจิตของตนได้
และได้บรรลุ เป็ นพระอรหันต์พร้ อมกันเป็ นครั้งแรกของโลก
ในที่สุด
จากนั้น
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
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมเมืองพาราณสี
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางกลับพุทธคยา เมืองคยาเพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับเมื่อย่างกุง้ ในวันพรุ่ งนี้ อิสระให้ท่านชมวิว
ทิวทัศน์และวิถีชีวติ ของคนท้องถิ่นสองฝั่งทาง
คํ่า
นําท่านเดิ นทางเข้าสู่ ที่พกั ในพุทธคยา เมื องคยา ณ Bodhgaya Regency หรื อเทียบเท่าพร้อมรับประทาน
อาหารคํ่า
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วันทีแ่ ปด
เช้า
หลังอาหาร

จากนั้น

1หลังจากนั้น

หากมีเวลา
เที่ยง
หลังอาหาร
14.20 น.
17.40 น.

วันทีเ่ ก้า
เช้า
หลังอาหาร

พุทธคยา เมืองคยา – เมืองย่ างกุ้ง
(เช้ า/เทีย่ ง/เย็น)
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมที่พกั
นําท่านเดินทางเที่ยวชม สถูปนางสุ ชาดา ซึ่ งปั จจุบนั เป็ นเนินดินสู ง
มี ก ารก่ ออิ ฐล้อมรอบสู งประมาณ 4 เมตร รอบๆเป็ นลานกว้า งมี
ร่ องรอยการขุดดินหาโบราณวัตถุ สถูปแห่ งนี้ ถูกสร้างเป็ นอนุ สรณ์
สถานโดยพระเจ้าอโศกมหาราช ในสมัยพุทธกาลนางสุ ชาดาคือผูท้ ี่
ถวายข้าวมธุ ปายาสพร้ อมถาดทองคําให้กบั พระพุทธเจ้า ในช่วงที่
พระพุ ทธองค์ท รงเลิ ก บํา เพ็ญทุ กรกริ ยาและกลับมาเสวยอาหาร
ตามปกติ
นําท่านเยี่ยมชม แม่ น้าเนรั ญชรา สถานที่สําคัญทางศาสนาที่พระ
ศาสดาได้รั บ การถวายข้า วมธุ ป ายาสพร้ อ มถาดทองคําจากนาง
สุ ชาดา และ พระองค์ได้อธิ ษฐานจิ ตเสี่ ยงทายหากพระองค์ท่าน
สามารถตรัสรู ้ได้ ขอให้ถาดทองคําลอยทวนสายนํ้า
นําท่านเยีย่ มชม วัดพุทธนานาชาติ เช่น วัดไทยพุทธคยา วัดพุทธศรี
ลัง กา วัด พุ ท ธญี่ ปุ่ นวัด พุ ท ธฑิ เ บต เป็ นต้น อิ ส ระให้ ท่ า นชม
สถาปัตยกรรมในการสร้างโบสถ์ วิหารที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของ
แต่ละประเทศ
นําท่านปฏิ บตั ิธรรม ณ พระมหาเจดีย์พุทธคยา อีกครั้งหนึ่ งเพื่อ
เป็ นการเสริ มสิ ริมงคลก่อนอําลาพุทธคยา เมืองคยา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในโรงแรมในพุทธคยา
นําท่านเดิ นทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองคยา เพื่อนําท่านเดิ นทางสู่ เมืองย่างกุง้ โดยมีเจ้าหน้าที่ของ
บริ ษทั ... ให้บริ การทําการเช็คอินและคอยอํานวยความสะดวกเรื่ 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
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมที่พกั
จากนั้นนํา ท่ า นนมัส การ พระมหาเจดี ย์ช เวดากอง (พระธาตุ
ประจําปี เกิดปี มะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสู งสุ ดของพม่า) เป็ น
เจดียท์ องคําที่งดงาม ตั้งเด่นเป็ นสง่าอยูก่ ลางเมืองย่างกุง้ มีความ
สู ง 109 เมตร ประดับ ด้ว ยเพชร 544 เม็ ด ทับ ทิ ม นิ ล และ

(เช้ า/เทีย่ ง/--)
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เที่ยง
บ่าย

16.30 น.
18.15 น.

บุษราคัมอีก 2317 เม็ด มหาเจดียช์ เวดากองมีทองคําโอบหุ ้มอยู่น้ าํ หนักถึ ง 1,100 กิ โลกรัม โดยช่างชาวพม่า
จะใช้ทองคําแท้ตีเป็ นแผ่นปิ ดองค์เจดี ยไ์ ว้รอบ ว่ากันว่าทองคําที่ใช้ในการก่อสร้ าง และซ่ อมแซมพระมหา
เจดียแ์ ห่ งนี้ มากมายมหาศาลกว่าทองคําที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติองั กฤษเสี ยอีก รอบๆ ฐานพระมหาเจดี ยร์ าย
ล้อมด้วยเจดี ยอ์ งค์เล็กๆ นับร้ อยองค์ มีซุ้มประตูสี่ด้าน ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดี ยป์ ระกอบด้วยเพชรและ
พลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดียไ์ ด้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุธเจ้าจํานวน 8 เส้น เป็ นพระธาตุ
ประจําปี เกิดปี มะเมีย และยังเป็ น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสู งสุ ดของพม่า ซึ่ งมีท้ งั ผูค้ นชาวพม่า และชาวต่างชาติ
พากันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย จากนั้น นําท่านเดินทางนมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์
ซึ่ งโบตะทาวน์ แปลว่า เจดี ยน์ ายทหาร 1000 นาย ได้สร้ างเจดี ยโ์ บตะทาวน์น้ ี และทรงนําพระเกศธาตุ ไว้ 1
เส้น ก่อนที่จะนําไปบรรจุที่เจดียช์ เวดากองและเจดียส์ ําคัญอื่นๆ เมื่อเดินเข้าไปในเจดียส์ ามารถมองเห็นพระ
เกศาธาตุได้อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยงั มีสิ่งที่น่าชมภายในบริ เวณ
รอบๆเจดี ย ์ คื อ พระพุ ธ รู ป ทองคํา ประดิ ษ ฐานในวิห ารด้า น
ขวามื อ เป็ นพระพุ ธ รู ป ปางมารวิชัย ที่ มี ล ัก ษณะงดงามยิ่ง นัก
ตามประวัติว่าเคยประดิ ษฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ ครั้ง
เมื่อพม่าตกเป็ นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนย้าย
ไปยังพิพิธภัณฑ์กลั ป์ กัตตาในอินเดี ย ทําให้รอดพ้นจากระเบิ ด
ของฝ่ ายพันธมิตรที่ถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488
พระพุทธรู ปองค์น้ ี ถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรี ยและแอลเบิร์ต และด้านซ้ายมือจะเป็ นรู ปปั้ น นัตโบโบยี
หรื อ เทพทันใจ ซึ่ งชาวพม่ารวมถึ งชาวไทยนิ ยมไปกราบไหว้บูชา ด้วยที่เชื่ อว่าเมื่ออธิ ษฐานสิ่ งใดแล้วจะสม
ปรารถนาทันใจวิธีการสั กการะรู ปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบจี) เพื่อขอสิ่ งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้เอา
ดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรื อผลไม้อื่นๆมาสักการะเทพทันใจจะชอบมาก จากนั้นก็ให้
เอาเงินจะเป็ นดอลล่า บาท หรื อจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะนําให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็ นคนไทย) แล้วเอาไปใส่
มือของเทพทันใจสัก 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับ
นิ้วชี้ของเทพทันใจ 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 ธไสยาสน์ ช 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
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------------------ ขอบคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ ------------------การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น ผูบ้ ริ การขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตามความจําเป็ นและเหมาะสม
แต่จะรักษาผลประโยชน์ของ ท่านตามสิ ทธิ์ ที่มีและจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบก่อนทุกครั้ง
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
 ค่าวีซ่าท่องเที่ยวอินเดียและเนปาล หนังสื อเดินทางไทย
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
 ค่ารถรับส่ งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่ามัคคุเทศก์คนไทยและเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง
 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
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ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จา่ ย ท่านละ 10,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
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 และท่านจะต้ 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
3.
4.
5.
6.
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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
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 อเดินทาง) 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 นประโยชน์อย่างยิง่ ในการยื่นคําร้องขอวีซ่า (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 ที่ผเู ้ ดิ นทางถื อหนังสื อเดิ นทางจีน 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 มข้อมูลก่อนยื่นวีซ่า ทั้งนี้ เพื่อ
เป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็ วในการดําเนิ นการขอวีซ่า เนื่ องจากตอนนี้ สถานฑูตมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการออกวีซ่าใหม่
หากยืน่ ไม่ทนั จะไม่สามารถเดินทางไปอินเดียได้
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