โปรแกรมเส้ นทางตามรอยพระพุทธบาททีย่ าตราแห่ งองค์ พระศาสดา
น้ อมสั กการะ มรดกโลกพุทธสั งเวชนียสถานแห่ งการตรัสรู้
พร้ อมนาท่านค้ นพบสถานที่สาคัญ พระคันธกุฎี (กุฏิของพระพุทธเจ้ า) บนยอดเขาคิชฌกูฏ  วัดเวฬุ วนั มหาวิหาร อาราม
(วัด) แห่ งแรกในพระพุทธศาสนา  มหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่ งแรกของโลก
 เจดีย์ชเวดากอง สั ญลักษณ์ ค่ ูเมืองพม่ า  ขอพรเทพทันใจอันศักดิ์สิทธิ์
กําหนดวันเดินทาง
จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์
เดินทางโดยสายการบิน
4 วัน 3 คืน

7 – 10 , 14 – 17 พ.ย. // 5 – 8 , 19 – 22 , 26 – 29 ธ.ค. 58 // 9 - 12 , 16 - 19 , 23 - 26 ม.ค. 59 // 6 - 9 , 13 - 16
ก.พ. 59 // 20 - 23 ก.พ. 59 // 5 - 8 , 19 - 22 , 26 - 29 มี.ค. 59
เที่ยวสองประเทศ พม่า-อินเดีย สักการะต้นศรี มหาโพธิ์ ชมมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลกที่นาลันทา นมัสการ
เจดียช์ เวดากอง ขอพรเทพทันใจ
เมียนม่าร์ แอร์เวย์ (8M)
ตารางการเดินทาง
อาหาร
รายการท่องเที่ยว
โรงแรม
เช้า
กลางวัน
เย็น

วันแรก

กรุ งเทพฯ - ย่างกุง้ – พุทธคยา

-

-



วันที่สอง

พุทธคยา– ราชคฤห์ – นาลันทา – พุทธคยา







วันที่สาม

พุทธคยา – ย่างกุง้







Bodhgaya Regency
หรื อเทียบเท่า
Bodhgaya Regency
หรื อเทียบเท่า
Millennium Hotel
หรื อเทียบเท่า
-

วันที่สี่
อัตราค่าบริ การ
7 – 10 , 14 – 17 พ.ย. 58
19 – 22 , 26 – 29 ธ.ค. 58
9 - 12 , 16 - 19 , 23 - 26 ม.ค. 59
6 - 9 , 13 - 16 ก.พ. 59
20 - 23 ก.พ. 59
5 - 8 , 19 - 22 , 26 - 29 มี.ค. 59

ย่างกุง้ – กรุ งเทพฯ
ผูใ้ หญ่
เด็กเสริ มเตียงพักรวมกับผูใ้ หญ่

27,900.-

27,900.-

26,900.-

5,000.-

5 – 8 ธ.ค. 59

28,900.-

28,900.-

27,900.-

5,000.-



เด็กไม่เสริ มเตียงพักรวมกับผูใ้ หญ่

พักเดี่ยว

IND011 – 4D3N (GAY-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 จพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ตรวจสัมภาระเป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ว...จากนั้นนํา ท่านเข้า สู่ ตวั เมื อง พุทธคยา
เมืองคยา
นําท่านเข้านมัสการ พระมหาเจดีย์พุทธคยา พร้อมสักการะองค์พระประธาน
“พระพุทธเมตตา” และสักการะต้นศรี มหาโพธิ์ ซึ่ งต้นโพธิ์ ต้นดังกล่าวเป็ นต้น
ที่ 4 จากต้นศรี มหาโพธิ์ ต้นแรกที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู ้ โดยสําหรับต้นพระ
ศรี มหาโพธิ์ ต้นแรกนั้นเป็ นสหชาติกบั พระพุทธเจ้า (เกิ ดในวันเดี ยวกับวันที่
เจ้าชายสิ ทธัตถะประสู ติ) มีอายุถึง 352 ปี จนในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช จึง
ถูกทําลายโดยพระชายาของพระเจ้าอโศกมหาราช เพราะความอิจฉาที่พระเจ้า
อโศกรักและหวงแหนต้นพระศรี มหาโพธิ์ ต้นนี้ จนไม่สนใจพระนาง ต้นพระศรี มหาโพธิ์ ต้นที่สองนั้นปลูก
โดยพระเจ้าอโศกมหาราช จากหน่ อพระศรี มหาโพธิ์ ต้นเดิ มและมี อายุยืนมาประมาณ 871-891 ปี จนถู ก
ทําลายในประมาณปี พุทธศักราช 1143-1163 ด้วยนํ้ามือของพระราชาฮินดูแห่ งเบงกอลพระนามว่าศศางกา
ซึ่ งพระองค์อิจฉาพระพุทธศาสนาที่มีความรุ่ งเรื องมาก จึงทรงแอบนํากองทัพเข้ามาทําลายต้นโพธิ์ ต้นนี้ ต้น
พระศรี มหาโพธิ์ ต้นที่สามปลูกโดยพระเจ้าปูรณวรมา กษัตริ ยพ์ ระองค์สุดท้ายแห่ งราชวงศ์เมารยะ และต้นที่
สามนี้ มีอายุยืนมากว่า 1,258 – 1,278 ปี จึงล้มลงในสมัยที่อินเดียเป็ นอาณานิ คมของอังกฤษ และต้นพระศรี
มหาโพธิ์ ต้น ที่ สี่ ที่ ย งั คงยื น ต้น มาจนปั จ จุ บ ัน ปลู ก โดยนายพลเซอร์ อเล็ ก ซานเดอร์ คัน นิ่ ง แฮม เมื่ อ ปี
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) เ ส ด็ จ ป ร ะ ทั บ ณ รั ต น ฆ ร เ จ ดี ย์ โ ด ย เ ส ด็ จ ไ ป ท า ง ทิ ศ ต ะ วั น ต ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ ข อ ง ต้ น
ศรี มหาโพธิ์ และประทับนัง่ ขัดสมาธิ ในเรื อนแก้วซึ่ งเทวดานิ รมิตถวาย ทรงพิจารณาพระอภิธรรมตลอด 7
วัน ในสัปดาห์ที่ 4
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เย็น
วันทีส่ อง
เช้า
หลังอาหาร

จากนั้น

5) เสด็จไปประทับใต้ตน้ ไทร อชปาลนิโครธ ซึ่ งเป็ นที่พกั ของคนเลี้ยงแกะ ในสัปดาห์ที่ 5
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 เมืองคยา – เมืองราชคฤห์ – นาลันทา – พุทธคยา เมืองคยา
(เช้ า/เทีย่ ง/เย็น)
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมที่พกั
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ หรื อเบญจคีรีนคร แปลว่า เมืองที่มีเขาทั้ง 5 อันได้แก่ เขาคิชกูฏ เขาปั ณฑ
วะ เขาเวภาระ เขาอิสิคิลิ และเขาเวปุลละ เมืองราชคฤห์ ในสมัยพุทธกาลนั้นเดิมทีเป็ 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. ถา้ พระโมคคัลลานะ ที่พาํ นักและบําเพ็ญเพียรของอัครสาวกเบื้องซ้าย
ผูเ้ ป็ นเอตทัคคะที่มีอิทธิ ฤทธิ์ เป็ นเลิศ และเป็ นสถานที่พระโมคคัลลา
นะมองเห็นอชครเปรตที่มีความสู ง 25 โยชน์ (1 โยชน์ มีค่าเท่ากับ 16
กิ โลเมตร) ถู ก ไฟเผาจากหัวถึ งหาง ซึ่ ง พระพุ ท ธองค์ท รงเล่ า ถึ ง
อดีตชาติของเปรตตนนั้น
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. อานันทกุฎี ตั้งอยู่ดา้ นหน้าพระคันธกุฎี กุฏิของพระพุทธเจ้า เพื่อเป็ นการตรวจสอบเหล่ากษัตริ ย ์ เทวดา
และพุทธศาสนิกชนที่ตอ้ งการเข้าเฝ้ าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า
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 โดยการยึดพระราชอํานาจของพระเจ้าพิมพิสาร และขังพระมารดาและพระ
บิ ดามาขัง ไว้ ณ สถานที่ แ ห่ ง นี้ ซึ่ งพระเจ้า พิ ม พิ ส ารถู ก ทรมาน
ร่ างกายสารพัดวิธี ไม่วา่ จะเป็ นการอดอาหาร แต่พระองค์ก็รอดมา
ได้ดว้ ยการนั่งบําเพ็ญภาวนาเจริ ญสมาธิ และการเดิ นจงกรม แต่
ภายหลังพระโอรสของพระองค์ยงั คงสร้างวิบากกรรมอันเลวร้าย
คือ ทรงทําปิ ตุฆาตด้วยการใช้มีดผ่าบริ เวณฝ่ าเท้าของพระเจ้าพิสาร
จนไม่สามารถเดิ นจงกรมและเสด็จสวรรคตในที่ สุด ซึ่ งพระเจ้า
อชาตศัต รู ท รงไม่ รู้ ถึ ง บาปอัน ใหญ่ ห ลวงในครั้ งนี้ เนื่ อ งจาก
พระองค์ได้หลงคํายุยงของพระเทวทัต ปั จจุบนั เรื อนจําแห่ งนี้ หลงเหลือสภาพเพียงซากหิ นสําหรับก่อกําแพง
ที่มีความหนาประมาณ 2 เมตร และมีความยาวด้านละ 60 เมตร และเมื่อครั้งตอนขุดพบนั้น ปรากฏหลักฐาน
ชิ้นสําคัญที่บ่งชี้วา่ สถานที่แห่งนี้ในอดีตเคยเป็ นเรื อนจํา คือ โซ่ตรวนข้อมือเหล็ก
นําท่านชม วัดเวฬุ วันมหาวิหาร หรื อป่ าไผ่ สถานที่ กาํ เนิ ดวัน
สําคัญทางศาสนา “วันมาฆบูชา” ซึ่งเป็ นสถานที่พระพุทธเจ้าทรง
แสดงโอวาทปาฏิ โมกข์ต่อหน้าพระสงฆ์ที่พระองค์ทรงบวชให้
ทั้ ง หมด และวัด เวฬุ ว ัน มหาวิ ห ารยัง เป็ นวัด แห่ ง แรกของ
พระพุทธศาสนา เป็ นสถานที่ที่พระเจ้าพิมพิสารถวายให้กบั 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 ทรงอนุญาตให้อาบได้ เหตุเนื่องมาจากในฤดู
หนาว พระเจ้าพิมพิ สารออกไปนอกพระนครมายังธารนํ้าร้อน 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
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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 องนาลันทา ยัง ได้รับ การสมญานาม เมื องแห่ ง
ความรู ้ เพราะมี ม หาวิ ท ยาลั ย ที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ดในโลก (โดย
ประวัติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยนาลันทาเริ่ มขึ้นโดย ถูกสร้างขึ้นใน
สมัยกษัตริ ยร์ าชวงศ์คุปตะพระองค์หนึ่ งพระนามว่าศักราทิตย์ หรื อ
กุมารคุปตะที่ 1 ครองราชย์ประมาณ พ.ศ. 958-998 ได้ทรงสร้างวัด
อัน เป็ นสถานศึ ก ษาขึ้ นแห่ ง หนึ่ งที่ เ มื อ งนาลั น ทาและกษัต ริ ย์
พระองค์ต่อๆ มาในราชวงศ์น้ ี ก็ได้สร้ างวัดอื่ นๆ เพิ่มขึ้ นในโอกาสต่างๆ จนมี ถึง 6 วัด และสร้ างกําแพง
ล้อมรอบ โดยขนานนามว่า “นาลันทามหาวิหาร” ต่อมาเมื่อพ.ศ. 1742 มหาวิทยาลัยนาลันทาก็พบกับการล่ม
สลาย เมื่ อถู ก กองทัพ มุ ส ลิ ม เติ ร์กเข้าครอบครองดิ นแดนและเผาทําลายวัดและปูช นี ยสถาน ตลอดจนฆ่ า
พระภิกษุ นักศึกษา และคณาจารย์ ไปอย่างมากมาย เมื่อมหาวิทยาลัยนาลันทาล่มสลายไปแล้วชื่ อเสี ยงของ
เมืองนาลันทาก็ค่อยๆถูกลบเลือนจากคนทัว่ ไป จนกระทัง่ ปี พ.ศ.2403 เซอร์ อเล็กซานเดอร์ คันนิ่ งแฮม "บิดา
แห่งการสํารวจโบราณคดีอินเดีย" ได้คน้ พบมหาวิทยาลัยนาลันทา ซึ่ งในขณะนั้นเป็ นเพียงกองดินสู งเท่านั้น
ต่อมาจึงได้ขดุ สํารวจตามหลักวิชาการโบราณคดี มหาวิทยาลัยก็ได้ปรากฏแก่สายตาชาวโลกอีกครั้งหนึ่ง
จากนั้น
นําท่านสักการะหลวงพ่ อดาแห่ งนาลันทา (มีลกั ษณะพระเกตุทรง
บัวตูม ปางนัง่ ขัดสมาธิ พระหัตถ์ช้ ี แม่พระธรณี เป็ นพยาน แกะสลัก
ด้วยหิ นดํา หน้าตักกว้าง 60 นิ้ว สู งนับจากพระเพลาถึงยอดพระเกตุ
69 นิ้ว สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าเทวาปาล ในปี พุทธศักราชที่ 1353
ชาวเมื องท้องถิ่ นมี ความเชื่ อว่า “เตลี ย่า บาบา” ชื่ อเรี ยกตามภาษา
ท้องถิ่ นของหลวงพ่อดําแห่ งนาลันทา สามารถช่ วยรักษาโรคเรื้ อน
ได้ หากมาสักการะและนํานํ้ามันมะพร้าวมาชะโลมองค์พระ และต่อมาหลวงพ่อดํา ได้รับการศรัทธาในเรื่ อง
การขอพรให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางกลับพุทธคยา เมืองคยา อิสระให้ท่านชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวติ ของคนท้องถิ่นสองฝั่งทาง
คํ่า
นําท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั พุทธคยา เมืองคยา ณ Bodhgaya Regency หรื อเทียบเท่าพร้อมรับประทานอาหารคํ่า
สมควรแก่เวลา

วันทีส่ าม
เช้า
หลังอาหาร

พุทธคยา เมืองคยา – เมืองย่ างกุ้ง
(เช้ า/เทีย่ ง/เย็น)
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมที่พกั
นําท่านเดินทางเที่ยวชม สถูปนางสุ ชาดา ซึ่ งปั จจุบนั เป็ นเนิ นดินสู งมีการก่ออิฐล้อมรอบสู งประมาณ 4 เมตร
รอบๆเป็ นลานกว้างมีร่องรอยการขุดดินหาโบราณวัตถุ สถูปแห่ งนี้
ถูกสร้ างเป็ นอนุ ส รณ์ ส ถานโดยพระเจ้าอโศกมหาราช ในสมัย
พุทธกาลนางสุ ช าดาคือผูท้ ี่ถวายข้าวมธุ ปายาสพร้ อมถาดทองคํา
ให้กบั พระพุทธเจ้า ในช่วงที่พระพุทธองค์ทรงเลิกบําเพ็ญทุกรกริ ยา
และกลับมาเสวยอาหารตามปกติ
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จากนั้น

หลังจากนั้น

หากมีเวลา
เที่ยง
หลังอาหาร

14.20 น.
17.40 น.

วันทีส่ ี่
เช้า
หลังอาหาร

นําท่านเยี่ยมชม แม่ น้าเนรั ญชรา สถานที่สําคัญทางศาสนาที่พระ
ศาสดาได้รับ การถวายข้า วมธุ ป ายาสพร้ อมถาดทองคําจากนาง
สุ ชาดา และ พระองค์ได้อธิ ษฐานจิตเสี่ ยงทายหากพระองค์ท่าน
สามารถตรัสรู ้ได้ ขอให้ถาดทองคําลอยทวนสายนํ้า
นําท่านเยี่ยมชม วัดพุทธนานาชาติ เช่ น วัดไทยพุทธคยา วัดพุทธ
ศรี ลงั กา วัดพุทธญี่ปุ่น วัดพุทธฑิ เบต เป็ นต้น อิ สระให้ท่านชม
สถาปั ตยกรรมในการสร้างโบสถ์ วิหารที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละประเทศ
นําท่านปฏิ บตั ิธรรม ณ พระมหาเจดีย์พุทธคยา อีกครั้ งหนึ่ งเพื่อ
เป็ นการเสริ มสิ ริมงคลก่อนอําลาพุทธคยา เมืองคยา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในโรงแรมในพุทธคยา
เมืองคยา
นําท่านเดิ นทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองคยา เพื่อนําท่าน
เดิ นทางสู่ เมืองย่างกุ้ง 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 Millennium Hotel หรื อเทียบเท่า
ย่ างกุ้ง – กรุ งเทพฯ
(เช้ า/เทีย่ ง/--)
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมที่พกั
จากนั้นนําท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (พระธาตุประจําปี
เกิดปี มะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสู งสุ ดของพม่า) เป็ นเจดียท์ องคําที่
งดงาม ตั้ง เด่ น เป็ นสง่ า อยู่ ก ลางเมื อ งย่า งกุ้ง มี ค วามสู ง 109 เมตร
ประดับด้วยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2317 เม็ด มหา
เจดียช์ เวดากองมีทองคําโอบหุ ม้ อยูน่ ้ าํ หนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่าง
ชาวพม่า จะใช้ทองคําแท้ตีเป็ นแผ่นปิ ดองค์เจดี ยไ์ ว้รอบ ว่ากันว่าทองคําที่ใช้ในการก่อสร้ าง และซ่ อมแซม
พระมหาเจดียแ์ ห่ งนี้ มากมายมหาศาลกว่าทองคําที่เก็บอยูใ่ นธนาคารชาติองั กฤษเสี ยอีก รอบๆ ฐานพระมหา
เจดียร์ ายล้อมด้วยเจดียอ์ งค์เล็กๆ นับร้อยองค์ มีซุม้ ประตูสี่ดา้ น ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดียป์ ระกอบด้วยเพชร
และพลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดียไ์ ด้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุธเจ้าจํานวน 8 เส้น เป็ นพระ
ธาตุ ป ระจํา ปี เกิ ดปี มะเมี ย และยัง เป็ น 1 ใน 5 มหาบู ช าสถานสู ง สุ ด ของพม่ า ซึ่ ง มี ท้ งั ผูค้ นชาวพม่ า และ
ชาวต่างชาติพากันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย จากนั้น นําท่านเดินทางนมัสการ เจดีย์
โบตะทาวน์ ซึ่ งโบตะทาวน์ แปลว่า เจดียน์ ายทหาร 1000 นาย ได้สร้างเจดียโ์ บตะทาวน์น้ ี และทรงนําพระเกศ
ธาตุ ไว้ 1 เส้น ก่ อนที่จะนําไปบรรจุที่เจดี ยช์ เวดากองและเจดี ยส์ ําคัญอื่นๆ เมื่ อเดิ นเข้าไปในเจดี ยส์ ามารถ
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เที่ยง
บ่าย

16.30 น.
18.15 น.

มองเห็นพระเกศาธาตุได้อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ ยงั มีสิ่งที่น่าชม
ภายในบริ เวณรอบๆเจดีย ์ คือ พระพุธรู ปทองคํา ประดิษฐานใน
วิห ารด้า นขวามื อ เป็ นพระพุ ธ รู ป ปางมารวิ ชัย ที่ มี ล ัก ษณะ
ง ด ง า ม ยิ่ ง นั ก ต า ม ป ร ะ วั ติ ว่ า เ ค ย ป ร ะ ดิ ษ ฐ า น อ ยู่ ใ น
พระราชวังมัณฑะเลย์ ครั้งเมื่อพม่าตกเป็ นอาณานิคมอังกฤษใน
ปี พ.ศ. 2428 ถู ก เคลื่ อ นย้า ยไปยัง พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ก ัล ป์ กัต ตาใน
อินเดีย ทําให้รอดพ้นจากระเบิดของฝ่ ายพันธมิตรที่ถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรู ป
องค์น้ ี ถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรี ยและแอลเบิร์ต และด้านซ้ายมือจะเป็ นรู ปปั้ น นัตโบโบยี หรื อ เทพ
ทันใจ ซึ่ งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิ ยมไปกราบไหว้บูชา ด้วยที่เชื่ อว่าเมื่ออธิ ษฐานสิ่ งใดแล้วจะสมปรารถนา
ทันใจวิธีการสั กการะรู ปปั้ นเทพทันใจ (นัตโบโบจี) เพื่อขอสิ่ งใดแล้วสมตามความปรารถนาก็ ให้เอาดอกไม้
ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรื อผลไม้อื่นๆมาสักการะเทพทันใจจะชอบมาก จากนั้นก็ให้เอาเงินจะ
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 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
------------------ ขอบคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ -------------------

การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น ผูบ้ ริ การขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตามความจําเป็ นและเหมาะสม
แต่จะรักษาผลประโยชน์ของ ท่านตามสิ ทธิ์ ที่มีและจะแจ้งให้ผเู ้ 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
 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
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
13.กรณี วซี ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ท้ งั หมด
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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 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.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
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 อเดินทาง) และจะต้องมี
หน้าว่างสําหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ าํ กว่า 3 หน้า (หากท่านเปลี่ ยนหนังสื อเดิ นทางเล่มใหม่ กรุ ณาเตรี ยมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่ องจาก
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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 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
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
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