
 

 

 

 

สงัเวชนียสถาน ๔ ต าบล 
ณ ประเทศอินเดีย – เนปาล 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เปิดทริป!!..... ประจ าฤดูกาล สกัคร ัง้ ที่คุณควรหาโอกาสดีๆๆ ไปเยื่อน..คร ัง่หน่ึงในชวิิตของชาว
พุทธตอ้งไป!!! ณ ประเทศอนิเดีย และ ประเทศเนปาล  

1.สถานท่ีประสติู ณ ลมุพินี 
2.สถานท่ีตรสัรู ้ ณ พุทธคยา 
3.สถานท่ีแสดงปฐมเทศนา ณ สารนาถ 
4.สถานท่ีปรินิพพาน ณ กสิุนารา 
“ดูกอ่นอานนท ์ สงัเวชนียสถาน 4 แหง่ เป็นที่ควรเหน็ของกลุบุตรผูมี้ศรทัธา ดว้ยระลึกวา่” 
• พระตถาคตประสูติในที่น้ี ๑ เมืองลุมพินีวนั  
• พระตถาคตตรสัรูอ้นุตตรสมัมาสมัโพธิญานในที่น้ี ๑ เมืองพุทธคยา  
• พระตถาคตยงัธรรมจกัรใหเ้ป็นไปแลว้ในที่น้ี ๑ เมืองพาราณสี 
• พระตถาคตเสดจ็ปรินิพพาน ดว้ยอนุปาทิเสสนิพพานธาตใุนที่น้ี ๑ เมืองกุสินรา 
”ชมความมหศัจรรยข์องส่ิงมหศัจรรยข์องโลกอนุสรณแ์ห่งความรกั ทชัมาฮาล” 
พกัโรงแรมทุกคืน มีพระวิทยากร +เสริมอาหารไทยทุกมือ้ 

 
 

“ดูกอ่นอานนท ์ สงัเวชนียสถาน 4 แหง่ เป็นที่ควรเหน็ของกลุบุตรผูมี้ศรทัธา ดว้ยระลึกวา่” 
• พระตถาคตประสูติในที่น้ี ๑ เมืองลุมพินีวนั  
 
• พระตถาคตตรสัรูอ้นุตตรสมัมาสมัโพธิญานในที่น้ี ๑ เมืองพุทธคยา  
• พระตถาคตยงัธรรมจกัรใหเ้ป็นไปแลว้ในทีน้ี่ ๑ เมืองพาราณสี 
• พระตถาคตเสดจ็ปรินิพพาน ดว้ยอนุปาทิเสสนิพพานธาตใุนทีน้ี่ ๑ เมืองกสิุนรา 
 ลุมพินีวนั...(ประเทศเนปาล)สนันิษฐานวา่เป็นสถานที ่“ประสูติ”แหง่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้  
 พุทธคยา..จงัหวดัคยา รฐัพิหาร ประเทศอินเดีย สนันิษฐานวา่เป็นสถานที่ทีเ่จา้ชายสิทธตัถะตรสัรู ้

เป็นสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ถือกนัวา่เป็นสถานที่ศกัดิสิ์ทธิที์่สุดของชาวพุทธทัว่โลก ภายในมี
สถานที่ส าคญั เชน่ ตน้พระศรีมหาโพธิ,์ พระเจดียม์หาโพธิ ์ และพระแท่นวชัรอาสน ์ เป็นตน้ 

 สารนาถ..เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย สนันิษฐานวา่เป็นสถานที่ทีพ่ระพุทธเจา้แสดงปฐมเทศนา 
ประกอบดว้ยถาวรวตัถมุากมาย ซึง่พระเจา้อโศกมหาราชไดท้รงสรา้งไวเ้พือ่เป็นอนุสรณแ์ก่
พระพุทธเจา้ เชน่ ธรรมเมกขสถูป, ธรรมราชกิสถูป, เจาคนัธีสถูป, เสาหินพระเจา้อโศก และ
พิพิธภณัฑส์ารนาถ เป็นตน้ 

 กุสินารา.. รฐัอตุตรประเทศ ประเทศอินเดีย สนันิษฐานวา่เป็นสถานที่ดบัขนัธปรินิพพานของ
พระพุทธเจา้ 

 อคัรา”ชมความมหศัจรรยข์องส่ิงมหศัจรรยข์องโลกอนุสรณแ์หง่ความรกั ทชัมาฮาล” 

 พกัโรงแรมทุกคืน+ มีพระวิทยากร + เสริมอาหารไทยทุกมือ้ 
 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 
 
 
สงัเวชนียสถาน ประกอบดว้ยท ัง้หมด 4 แห่ง (ท ัง้ในประเทศอนิเดียและประเทศเนปาล)ดินแดนพุทธ
ภูมิสถานที่ซึง่เป็นที่เล่ือมใสของพุทธศาสนิกชนจากทัว่ทุกมุมโลก 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
รายการท่องเท่ียวเวลาท่ีอินเดียชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง 
วนัที่-1 กรุงเทพฯ- เดลลี-อคัรา X X D 
06.00 น.  คณะเดินทางพรอ้มกนัท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 10 แถว W เคานเ์ตอร ์ สายการบิน AIR 

INDIA โดยเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ  คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหก้บัทกุท่าน  
 พิเศษ!! บริการอาหารวา่ง + น ้าดืม่ 1 ขวดเล็กกอ่นขึน้เคร่ือง 
กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึน้เคร่ืองบิน 

 กรณุางดน าของมีคม ทุกชนิด เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บเป็นตน้กรณุาใส่ในกระเป๋า
เดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึน้เครื่องบิน 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลวอาทิ ครีมโลช ัน่น ้าหอมยาสีฟัน เจลสเปรย ์ และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการ
ตรวจอย่างละเอียดอีกครัง้โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกิน10 ชิน้ในบรรจภุณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml.  

08:55 น.  สู่ เมืองเดลลี โดยสายการบิน   AIR INDIA   เที่ยวบินที่ AI333 
 (บริการอาหารบนเคร่ือง)(ใชเ้วลาบิน 4 ช ัว่โมง)  
12:00 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี เมืองเดลลี(New Delhi) ตามเวลาทอ้งถิ่นผ่านพิธีการตรวจ

คนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้  
จากนัน้  น าท่านเดินทางไปชม อชัดมั(Swaminrayan Akshrdham)  สรวงสรรคบ์นดิน ณ สถานท่ีแห่งนี้เป็น

ตวัอย่างของวฒันธรรมอินเดียกว่า 10,000 ปี และ ยงัเป็นเสมือนเป็นหวัใจส าคญัของงานสถาปัตยกรรมอินเดีย
โบราณอย่างแทจ้ริง ท่ีแสดงถึงวฒันธรรมความรุ่งเรืองดา้นศิลปะ ตลอดจนแสดงถึงจิตวิญญาณของอินเดีย และยงั
เป็นสญัลกัษณข์องความสขุ ความเจริญ และการปรองดองของมนุษยชาติ เป็นวดัท่ีสรา้งขึน้ใหม่ของศาสนาฮินด ู
สรา้งดว้ยหินอ่อนสีขาวและสีชมพูดสูวยงามากๆ วดัอคัชารด์าม สรา้งขึน้โดยองคก์ร BAPS ในเดลี ซึง่ผสมผสาน
ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมอนัหลากหลายของอินเดียเขา้ดว้ยกนัใชเ้วลาก่อสรา้งทัง้หมด 5 ปี ใชช้า่งศิลปะและ
สถาปนิกจ านวน 7,000 คน วดัอคัชารด์าม ไดเ้ริ่มก่อสรา้งเม่ือ ปี 1968 แต่ก็ยงัก่อสรา้งไดไ้ม่มากนัก จนกระทัง่ 
18 ปีใหห้ลงั จึงไดมี้การกอ่สรา้งอย่างจริงจงัเม่ือปี 2000 และสรา้งจนเสร็จสิน้ในปี 2005   
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

 

จากนัน้ น าเดินทางสู่เมืองอคัรา (Agra) อดีตเมืองหลวงของอินเดียในสมยัท่ียงัเรียกว่า"ฮินดสูถาน" เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ ริม
แม่น ้ายมนาทางตอนเหนือของประเทศอินเดียในรฐัอุตตรประเทศตัง้อยู่ห่างจากเมืองลคัเนาซึง่เป็นเมืองหลวงของรฐั
อุตตรประเทศเคยเป็นเมืองหลวงส าคญัของอินเดียในยุคศตวรรษท่ี16ตัง้อยู่ ริมฝ่ังแม่น ้ายมุนาเมืองอคัรายงัเป็นท่ีตัง้ของ
ป้อมอกัราและทชัมาฮาล ซึง่ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1983 

20.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมพกัผ่อนตามอธัยาศยั   
ที่พกั ณ Sarovar Premium Crystal Inn (Agra)หรือเทียบเท่า  

 
  

วนัที่-2 เมืองอคัราอคัรา   (ทชัมาฮาล -อคัราฟอรท์ )-ลคัเนาว ์ B L D 
06.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม   



 

 

 

07.30 น. น าท่านชมทชัมาฮาล สิ่งมหศัจรรยข์องโลก สุสานหินอ่อนท่ีผูค้นเชือ่ว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรกัท่ี
สวยท่ีสดุในโลกสรา้งขึน้โดยสมเด็จพระจกัรพรรดิแห่งจกัรวรรดิโมกลุผูมี้รกัมัน่คงตอ่พระมเหสีของพระองค.์... 

 “ทชัมาฮาล”ถูกพิจารณาใหเ้ป็นหน่ึงในเจด็สิ่งมหศัจรรยข์องโลกในยุคใหม่ ซึง่ต ัง้อยู่ในสวนริมฝ่ังแม่น ้ายมุ
นา ในเมืองอาครา ส่วนท่ีมีชือ่เสียงท่ีสุด คือ หลุมศพของพระนางมุมตซั มาฮาล ซึง่ถูกสรา้งดว้ยหินอ่อนสีขาว 
ศิลาแลง ประดบัลวดลายเครื่องเพชร พลอย หิน โมราและเครื่องประดบัจากมิตรประเทศ ไดร้บัค ารบัรองว่าสรา้ง
ขึน้ดว้ยสดัสว่นท่ีวิจิตรและงดงามท่ีสดุ  

จากนัน้  ชมพระราชวงัอคัราฟอรด์   Agra Fort ... ป้อมปราการหินทรายแดง มรดกโลกของเมืองอคัรา เป็น
ป้อมปราการประจ าเมืองซึง่สรา้งเป็นก าแพงหินทรายสีแดงตัง้ตระหง่านสวยงาม ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบอคัระ พระ
เจา้อคับารส์รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1565 และสรา้งตอ่เติมกนัเรื่อยมาจนถึงรุน่หลานคือ พระเจา้ชารเ์จฮาน กษตัริยอ์งค ์
ท่ี 5 ของราชวงศโ์มกุล ซึง่ปรบัเปลี่ยนจากป้อมปราการทางทหารมาเป็นพระราชวงั มีก าแพงสูงกว่า 20 เมตร 
และยาว 2.5 กิโลเมตร ภายในอคัราฟอรด์มีหอ้งสวยงามท่ีสรา้งดว้ยหินออ่นแกะสลกัฝังโดยรอบ โดยเฉพาะหอ้งมุข
แปดเหลี่ยม ซึง่เป็นหอ้งท่ีมีความส าคญัท่ีสุดภายในพระราชวงัแห่งนี้และภายในหอ้งนี้ท่านจะไดพ้บกบัสถานท่ีท่ี
กษตัริยช์ารจ์าฮาถูกลูกชายจบัมาขงัไวจ้นสิน้พระชนนพ์ระองคถ์ูกกกัขงัอยู่ถึง 8 ปี จนกระทั่งสวรรคตในปี ค.ศ.
1666ตามต านานกลา่ววา่ใหว้นัสดุทา้ยของชวิีตพระองคใ์ชเ้วลาทัง้วนัในการจอ้งมองเศษกระจกท่ีสะทอ้นภาพของทชั
มาฮาลและสิน้พระชนมด์ว้ยเศษกระจกในก ามือพระองคถ์ูกฝังในทชัมาฮาล เคียงขา้งพระมเหสีซึง่พระองคไ์ม่เคยลืม 
มีบางคนกลา่ววา่สมเด็จพระจกัรพรรดิชาหช์ะฮนั มิไดป้ระสงคท่ี์จะถกูฝังร่วมกบัประมเหสี แต่พระองคมี์แผนการท่ีจะ
สรา้งสุสานอีกแห่งดว้ยหินอ่อนสีด าเพ่ือเป็นสสุานของพระองคแ์ต่ผูรู้ห้ลายท่านเชือ่ว่าพระองคป์ระสงคท่ี์จะถูกฝังเคียง
ขา้งพระนางมุมตซั มาฮาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้  น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้หตัถกรรม และงานฝีมือพืน้เมือง อาทิเชน่ผา้ไหมอินเดียเครื่องประดบัอญัมณีไมจ้นัทร ์

หอมแกะสลกั ผลิตภณัฑจ์ากหินออ่น ของตกแตง่ประดบับา้น 
12.30 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรม   
บ่าย สมควรแกเ่วลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองลกัเนาว ์ (ระยะทางประมาณ 346 กิโลเมตร ประมาณ 4 ช ัว่โมง  

“ลคัเนาว”์ อีกหน่ึงประตูสู่สงัเวชนียสถาน เป็นเมืองหลวงของรฐัอตุตรประเทศ มีประชากรหนาแน่นมาก ประมาณ 
2.7 ลา้นคน และถือเป็นเมืองสายหลกัของชมุนุมทางรถไฟท่ีจะเชือ่มต่อไปรฐัอื่นๆ อีกมากมาย..พกัผ่อนชมวิถีชวิิตของ
ชาวนอินเดีย ระหวา่งสองทาง จนถึงจดุหมายปลายทางของเรา....  

 ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารหรือ โรงแรมที่พกั 
ที่พกั ณ โรงแรม Hotel Golden Tuil หรือเทียบเท่า (เมืองลคัเนาว)์                    

 
วนัที่-3  เมืองลคัเนาว ์- เมืองสารวตัถี (อินเดีย) – เมืองลุมพินี (ประเทศเนปาล) B L D 

(โปรดเตรียมหนงัสือเดินทางไวก้บัตวัเพือ่ประทบัตรา   ออกจากประเทศอินเดีย–เขา้สู่ประเทศเนปาล) 
06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 
07.00 น. น าทุกท่านเดินทางไปยงัเมืองสารวตัถี (ระยะทาง 180 กม.ประมาณ 2-3 ชม) เมืองสารวตัถี อดีตคือ

เมืองโบราณในสมยัพุทธกาล มีความส าคญัในฐานะท่ีเป็นเมืองหลวงของแควน้โกศล 1 ใน แควน้มหาอ านาจใน 



 

 

 

16 มหาชนบทในสมยัพุทธกาล เมืองนี้รุ่งเรืองจากการท่ีเป็นชมุนุมการคา้ขาย การทหาร เป็นเมืองมหาอ านาจ
ใหญ่ควบคูก่บัเมืองราชคฤหแ์ห่งแควน้มคธในสมยัโบราณ ปัจจบุนัเมืองนี้เหลือเพียงซาก 
น าท่านชมสถานที่พระพุทธองคแ์สดงยมก
ปาฏิหาริย ์ มีลกัษณะเป็นเนินดินสงูประมาณ 50เมตรท่ี
แห่งนี้พระพุทธองคท์รงแสดงยมกปาฎิหาริยเ์พ่ือโปรด
ประชาชนชาวสาวตัถีและขม่เจา้ลทัธิอื่นๆ หลงัจากน้ัน
ทรงเสด็จไปประทบัจ าพรรษาท่ีดาวดึงสเ์ม่ือออกพรรษา
ทรงเสด็จลงจากสวรรคใ์นวนัเทโวโรหนะ ท่ีสงักสัสะนคร 
และน าท่านเขา้สู่ วดัเชตวนัมหาวิหาร  ท่ีซึ่งพระ
พุทธองคป์ระทับจ าพรรษา นานถึง 19 พรรษาเป็น 
ศูนยก์ลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่ีส าคัญท่ีสุด
นมัสการพระคันธกุฎี ฤดูรอ้น ฤดูหนาวและฤดูฝน 
นมสัการธรรมศาลา ท่ีใหญ่ท่ีสุดธรรมสภากุฏิ พระอรหนัต ์ เชน่ พระโมคคลัลา พระสารีบุตร พระสิวลี พระ
อานนท ์ พระราหุล พระองคุลิมาล พระมหากสัสปะ และอารามฝ่ายพระภิกษุท่ีเคยจ าพรรษาในครัง้พุทธกาล ชม
เมืองสาวตัถีในอดีต ชมคฤหาสนข์องท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีบา้นบิดาของท่านองคุลีมาล ชมสถานท่ีธรณี
สบูพระเทวทตัและนางจิญจมาณวิกา 

12.00 น รบัประทานอาหารกลางวนั ภตัตาคาร หรือ โรงแรม เมืองสาวตัถี 
13.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองลุมพินี ประเทศเนปาล   ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร ประมาณ 7-8 ช ัว่โมง) 

น าท่านแวะพุทธวิหาร สาลวโนทยาน ๙๖๐ หรือเสน้ทางรว่มบญุสรา้งพุทธวิหาร สาลวโนทยาน ๙๖๐ 
สวรรคบ์นดินชายแดนอินเดีย-เนปาล (Toilet 960) 

ท่านเจา้คณุสรา้งสว้มดีๆ เพราะมีคนใจดีมาท าบญุ 
ท่านเจา้คณุสรา้งสว้มใหญ่ๆ เพราะมีผูห้ลกัผูใ้หญ่มาชว่ยบริจาค 
ท่านเจา้คณุสรา้งสว้มสะอาด เพราะมีคนใจใสใจสะอาดมาสนับสนุน 
ท่านเจา้คณุสรา้งสว้มปลดทกุข ์ ใหพ้วกเราทกุคนพน้ทกุขเ์ห็นสขุทนัตา 

ขอเชญิท่านผูใ้จบุญ มาร่วมทุนกนัสรา้งสรรคส์วรรคบ์นดินในถิน่อินเดียแหง่น้ีร่วมกนัเถิด 
สถานที่กอ่สรา้งหอ้งน ้า ศาลาภตัตาหาร ซุม้กาแฟ รา้นบุญสหกรณ ์ ณ ชายแดนอินเดีย-เนปาล 

จากนัน้ น าทุกท่านเดินทางสู่ชายแดน อินเดีย-เนปาล ผ่านกระบวนการประทบัตราวีซ่า หนงัสือเดินทาง 
ตรวจคนเขา้-ออกประเทศ เนปาล-อินเดีย จากนัน้ออกเดินทางเขา้สู่เมืองลุมพินีวนั ประเทศเนปาล 
{สถานที่ส าคญัในพุทธภูมิ} 1 ใน 4 สงัเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานท่ีประสติูของเจา้ชายสิทธตั
ถะ ผูซ้ึง่ต่อมาตรสัรูเ้ป็นพระบรมศาสดาสมัมาสมัพุทธเจา้ การจดทะเบียนมรดกทางวฒันธรรมขององคก์ารยูเนสโก 
พ.ศ. 2540 ประเภทมรดกโลกทางวฒันธรรม 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม 
          ที่พกั ณโรงแรม HOTEL BUDDHMAYA GARDEN หรือเทียบเท่า 

(ลุมพินี ประเทศเนปาล)  
 

วนัที่-4 เมืองลุมพินี (ประเทศเนปาล)– กุสินารา  B L D 
 (โปรดเตรียมหนงัสือเดินทางไวก้บัตวัเพื่อประทบัตราออกจากประเทศเนปาลเขา้สู่ประเทศอินเดีย) 

06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
07.00 น. เดินทางสู่ลุมพินี ลุมพินีวนั (Lumbini Vana) 

เป็นพุทธพุทธสงัเวชนียสถานท่ีส าคญัแห่งท่ี 1 ใน 4 
สงัเวชนียสถานของชาวพุทธ น าท่านเขา้สู่ท่ีประสูติของ
พระพุทธองค ์ ณ สวนลุมพินีวนั ที่ประสูติของพระ
พุทธองค ์ ณ สวนลุมพินีวนัในอดีตเป็นอุทยาน 
ตัง้อยู่กึ่งกลางระหว่าง กรุงกบิลพสัดุ ์ และ กรุงเทวหะ 
พระพุทธมารดา พระนางสิริมหามายา ซึง่ประทบัอยู่กรุง
กบิลพสัดุข์ณะท่ีทรงพระครรภแ์ก่ ไดเ้สด็จประพาสสวน
พรอ้มดว้ยขา้ราชบริพาร ระหว่างทางเกิดประชวรจะมี 



 

 

 

พระประสติูกาล ราชบริพารจึงจดัท่ีประสติูถวายภายใตต้น้สาละ ประสติูพระโอรส คือ สิทธตัถกมุาร ณ สถานท่ีนี้
ปัจจุบนัมีเสาหินของพระเจา้อโศกปรากฏอยู่ ก่อนหนา้นี้มีตน้โพธิแ์ละวิหารมายาเทวี นมสัการสถานรอยพระพุทธ
บาทท่ีประทบัลงมายงัพืน้ปฐพีเป็นครัง้แรก เจริญพระพุทธมนต ์ เจริญสมาธิภาวนา แลว้ ชมหินสลกัภาพ
ประสูติ ชมเสาอโศก และสระโบกขรณี 

น าคณะเขา้เยี่ยมชม วดัไทยลุมพินี ตัง้ อยู่ในปริมณฑลสงัเวชนียสถานท่ีประสติูของพระสมัมาสมัพุทธเจา้ ณ สวนลมุพินีวนั 
ราชอาณาจกัรเนปาล สรา้งขึน้ดว้ยศรทัธาของพุทธบริษทัชา วไทย ในนามของรฐับาลแห่งพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หวั ร.๙ โดยใชง้บประมาณแผ่นดิน และผูศ้รทัธาร่วมท าบุญ ท าสญัญาเชา่ท่ีดิน จากรฐับาลเนปาล 
จ านวน ๒ แปลง รวมพืน้ท่ี ๕ เอเคอร ์ (๑๓ ไรเ่ศษ)เป็นระยะเวลา ๙๙ ปี เพ่ือเป็นการบูชาคณุพระพุทธศาสนา 
และรว่มเฉลิมฉลอง ในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ทรงครองสิริราชสมบติั ครบ ๕๐ ปี 

รายการท าบุญ  . การบ าเพ็ญกศุล ณ แดนพุทธภูมิ ร่วมท าบุญทอดผา้ป่าถวาย ณ วดัไทยลุมพินีวนั ตามก าลงัศรทัธา 
11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  
 จากนัน้ น าทุกท่านเดินทางไปยงัเมืองกุสินาราน าทุกท่านเดินทางสู่ชายแดน อินเดีย-เนปาล ผ่านกระบวนการ

ประทบัตราวีซา่ หนงัสือเดินทาง ตรวจคนเขา้-ออกประเทศ เนปาล-อินเดีย 
น าท่านแวะพุทธวิหาร สาลวโนทยาน ๙๖๐ หรือเสน้ทางรว่มบญุสรา้งพุทธวิหาร สาลวโนทยาน ๙๖๐ 
สวรรคบ์นดินชายแดนอินเดีย-เนปาล (Toilet 960) 

ท่านเจา้คณุสรา้งสว้มดีๆ เพราะมีคนใจดีมาท าบญุ 
ท่านเจา้คณุสรา้งสว้มใหญ่ๆ เพราะมีผูห้ลกัผูใ้หญ่มาชว่ยบริจาค 
ท่านเจา้คณุสรา้งสว้มสะอาด เพราะมีคนใจใสใจสะอาดมาสนับสนุน 
ท่านเจา้คณุสรา้งสว้มปลดทกุข ์ ใหพ้วกเราทกุคนพน้ทกุขเ์ห็นสขุทนัตา 

ขอเชญิท่านผูใ้จบุญ มาร่วมทุนกนัสรา้งสรรคส์วรรคบ์นดินในถิน่อินเดียแหง่น้ีร่วมกนัเถิด 
สถานที่กอ่สรา้งหอ้งน ้า ศาลาภตัตาหาร ซุม้กาแฟ รา้นบุญสหกรณ ์ ณ ชายแดนอินเดีย-เนปาล 
เดินทางตอ่ไปยงัเมืองกุสินารา ระยะทางประมาณ 190 กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ช ัว่โมง) 
“  เมืองกุสินารา”  เป็นท่ีตัง้ของสงัเวชนียสถานแห่งท่ี 4 ในสมยัพุทธกาลเป็นเมืองเอกหน่ึงในสองของแควน้มลัละ 
เป็นท่ีตัง้ของสาลวโนทยานหรือป่าไมส้าละท่ีพระพุทธเจา้เสด็จดบัขนัธปรินิพพานและเป็นสถานท่ีถวายพระเพลิง
พระพุทธเจา้ และจดัเป็น พุทธสงัเวชนียสถานท่ีส าคญัแห่งท่ี 4 ใน 4 สงัเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานท่ี
เสด็จดบัขนัธปรินิพพานแห่งองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้เมืองท่ีพระพุทธเจา้เสด็จดบัขนัธปรินิพพาน 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  ที่พกั ณ โรงแรม HOTEL IMPERIAL หรือเทียบเท่า เมืองกุสินารา 

วนัที่-5 เมืองกุสินารา – เมืองพาราณสี  B L D 
06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

น าท่านเขา้สู่...สาลวโนทยานสถานที่เสด็จดบัขนัธปรินิพพาน บูชาสกัการะพระพุทธรูปปาง
ปรินิพพาน ซึง่ประดิษฐานอยู่ในมหาปรินิพพานวิหารและเจริญพระพุทธมนตเ์จริญจิตตะภาวนาจุดธูปเทียน 
ปทกัษิณรอบปรินิพพานวิหาร แลว้ชมสถานท่ีพระอานนทเ์กาะสลกัเพชรรอ้งไห ้ ชมซากปรกัหกัพงัของกุฎิ เจดีย ์
ช มต ้น ส า ล ะ
อนัเป็นตน้ไมท่ี้
พระพุทธองค ์
ไ ด ้ เ ส ด็ จ ดั บ
ขนัธเ์สร็จ  
ส ั ก ก า ร ะ 
มกุฎพ ันธน
เ จ ดี ย ์
สถานท่ีถวาย
พระเพลิงพระ
ส รี ร ะ ข อ ง
พระพุทธเจา้ปัจจบุนัเป็นซากเจดีย ์ ทรงกลมขนาดใหญ่ สรา้งขึน้มาหลงัการถวายพระเพลิง ชาวบา้นเรียกว่า ราม
ภารน์ าท่านเย่ียมชมวดัไทยกสิุ นาราเฉลิมราชยร์ว่มท าบญุทอดผา้ป่าถวายวดัไทย 

รายการท าบุญ ..รายการที่จะบ าเพ็ญกุศล ถวายผา้หุม่พระปางปิรินิพาน ในพระวิหาร จ านวน 1 ชดุ   



 

 

 

น าคณะเขา้เยี่ยมชม..วดัไทยกุสินาราเฉลิมราชย ์ เร่ิมก่อสรา้งมาต ัง้แต่ปี พ.ศ. 2537 มีเน้ือที่ราว 
14 ไร่ (6 เอเคอร)์ อยู่หา่งจากสาลวโนทยาน สถานที่ดบัขนัธปรินิพพานของพระสมัมาสมัพูทธเจา้ 
ปัจจุบนัมีพระราชรตันรงัษี เป็นประธานสงฆ ์

รายการท าบุญ..  . ร่วมท าบุญทอดผา้ป่าถวาย ณ วดัไทยกุสินารา ตามก าลงัศรทัธา 
11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 
จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ ”เมืองพาราณสี”เป็นชือ่ของเมืองหลวงแควน้กาสี ประเทศอินเดีย มีแม่น ้าคงคาอนัศกัดิสิ์ทธิ ์

ไหลผ่าน มีประวติัความเป็นมายาวนานกว่า 4000 ปี ... ในชาดกไดร้ะบุชือ่เมืองนี้มากมายผูค้รองเมืองก็มกัจะชือ่
พระเจา้พรหมทตัตค์ุน้หูของชาวพุทธมาก และเป็นสถานที่ต ัง้ของ สารนาถในสมยัพุทธกาล เรียกกนัว่า ป่า
อิสิปตนมฤคทายวนั แปลว่า เขตป่าอภยัทานแก่สตัวท่ี์เป็นท่ีบ าเพ็ญตบะของฤษี เป็นสถานท่ีสงบและเป็นท่ีชมุนุม
ของเหล่าฤษีและนักพรตต่าง ๆ ท่ีมาบ าเพ็ญตบะและโยคะเพ่ือเขา้ถึงพรหมมนัตามความเชือ่ในคมัภีรอ์ปุนิษทัของพ
รามหณ ์ ท าใหเ้หลา่ปัญจวคัคียท่ี์ปลีกตวัมาจากเจา้ชายสิทธตัถะ ภายหลงัจากท่ีพระองคท์รงเลิกบ าเพ็ญทุกขกริยา 
ไดม้าบ าเพ็ญตบะท่ีน่ีแทน 

19.00น. น าท่านไปชมวิถีชวิิตชาวเมืองพาราณสี ล่องเรือแม่น าคงคายามค ่าคืน “มหานทีแห่งศรทัธา  ”ชมสีสนัริมฝ่ัง
แม่น ้าคงคา และชมพิธีอาระตีไฟ เมืองนี้ยงัคงเป็นเมืองท่ีมีเสนหส์ าหรบันักท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก ท่ีนีชาวฮินดท่ีู
เลื่อมใสและนับถือปฎิบติัโดยเคร่งครดัท่ีจะพากนัอาบน ้าช าระร่างกายในยามเชา้ ณ แม่น ้าคงคา ...  แม่น า้คงคา 
ไดช้ือ่วา่เป็นแม่น ้าสายศกัดิสิ์ทธิแ์ห่งแดนภารตะ อินเดียไหลจากสวรรคจ์ากความศรทัธาท่ีผูค้นอทิุศใหเ้มืองท่ีเหมือน
ยงัไม่ถกูปลกุจากฝันมานานกวา่ 5,000 ปีแห่งนี้ ... ชาวพาราณสีผูกพนักบั แม่น ้าคงคาอย่างเป็นหน่ึงเดียว ... 

 
 
ค า่  ถึงเมืองพาราณสี.... รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม อิสระตามอธัยาศยั 

    ที่พกั ณ Hotel Radisson Ble หรือเทียบเท่า 
(เมืองพารณสี ประเทศอินเดีย)  

วนัที่-6 เมืองพาราณสี -เมืองพุทธคยา B L D 
06.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 
07.30 น. น าท่านเดินทางสู่  สารนาถ เดิมเรียกว่า ป่า

อิ สิปตนมฤคทายว ัน   สมัย พุทธกาลเ มือ ง นี้
เกี่ยวขอ้งกบัพระพุทธองคต์อนตรสัรูแ้ลว้ใหม่ๆได ้
เส ด็จจากอุรุ เ วลา เสนานิคมมายัง ป่าอิ สิปตน
มฤคทายวนั(ป่าเป็นท่ีปฏิบติัธรรมของฤาษีอนัเป็น
เขตอภยัทาน)ปัจจบุนัเมืองนี้เรียกว่า“สารนาถ”(ท่ีพ่ึง
ของหมู่กวาง)   น าท่านชมสกัการะเจาคนัธีสถูป 
สถานท่ีท่ีพระพุทธองคท์รงพบปัจจวคีย ์ เขา้สู่ ธมั
เมกขสถูป สกัการะ พระมูลคนัธกุฏิ กุฏิท่ีพระ
พุทธองคจ์ าพรรษาครัง้แรกหลงัจากตรสัรู ้ ชมหลกั
ศิลาจารึกของพระเจา้อโศกมหาราชอนัเป็นหลกัฐานส าคญัสื่อใหรู้ว้่าเป็นสถานท่ีพระพุทธองคไ์ดแ้สดงปฐมเทศนา
เป็นครัง้แรก ชม “ยะสะเจดีย”์ สถานท่ียะสะกลุบตุรพบพระพุทธองคแ์ลว้ชม สงัฆาราม กวา่ 1,000 หลงั   

จากน้ัน น าท่านชมพิพิธภณัฑส์ารนาถ  พิพิธภณัฑส์ารนาถเป็นพิพิธภณัฑท่ี์เก็บรกัษาวตัถโุบราณต่างๆ โดยมี
พระพุทธรปูทีโด่งดงัคือ พระพุทธรปูปางปฐมเทศนา ซึง่ถูกสรา้งขึน้ในสมยัคุปตะ พระพุทธรูปนี้ถกูคน้พบท่ีป่าอิสิป
ตนมฤคทายวนั ซึง่ถือวา่เป็นพระพุทธรปูท่ีงดงามมาก ชนะรางวลัการประกวดขององคก์าร UNESCO และเป็นองค ์
พระพุทธรปูซึง่งดงามจนเป็นท่ีกลา่วขานกนัวา่หากสง่เขา้ประกวดอีกรอ้ยครัง้ก็จะตอ้งชนะทัง้รอ้ยครัง้   

11.30 น. บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งโรงแรม 
จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองพุทธคยา ระยะทางประมาณ 336 กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 7-8 ช ัว่โมง)  

“เมืองพุทธคยา” เปิดประตสูู่เสน้ทางตามรอยพระพุทธเจา้ สถานท่ีตรสัรูข้องสมัมาสมัพุทธเจา้ พุทธคยา คือค า
เรียกกลุ่มพุทธสถานส าคญั ซึง่เป็นพุทธสถานท่ีมีความส าคญัท่ีสดุ 1 ใน 4 แห่ง ของชาวพุทธ เป็นท่ีตัง้ของ
สถานท่ีตรสัรูข้องพระสมัมาสมัพุทธเจา้ พุทธสงัเวชนียสถานท่ีมีความส าคญัท่ีสดุของชาวพุทธทัว่โลก  

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรมอิสระตามอธัยาศยั 



 

 

 

  ที่พกั ณ Hotel  Mahabodhi หรือเทียบเท่า  
(เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วนัที่-7 เมืองพุทธคยา-ราชคฤห-์นาลนัทา-พุทธคยา B L D 
06.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 
07.30 น. น าท่านเดินทางสู่เมืองราชคฤห ์ (Rajgir)  ราชคฤห ์ เป็นชือ่เมืองหลวงของแควน้มคธสมยัพุทธกาล 

เป็นเมืองในหุบเขา มีภูเขาลอ้มรอบ 5 ลูก จึงมีชือ่เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า เบญจคีรีนคร เป็นเมืองตัง้หลกั
พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจา้ โดยพระพุทธเจา้เสด็จไปโปรดพระเจา้พิมพิสารผูค้รองนคร เป็นเมืองท่ีมีประวติัความ
เกี่ยวขอ้งกบัพระพุทธศาสนามากท่ีสดุ 

 น าพาท่านขึน้สู่ยอดเขาราชคฤห ์ ... ท าสมาธิภาวนา ณ พระคนัธกฎิุชมทิวทศันเ์มืองราชคฤห ์
 “ความส าคญัของเมืองราชคฤห”์ ราชคฤหเ์ป็นเมืองตัง้หลกัพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจา้ โดยพระพุทธเจา้

เสด็จไปโปรดพระเจา้พิมพิสารผูค้รองนคร เป็นเมืองท่ีมีประวติัความเกี่ยวขอ้งกบัพระพุทธศาสนามากท่ีสดุ สถานท่ีท่ี
เกี่ยวขอ้งกบัพระพุทธเจา้และพระสาวกยงัปรากฏอยู่มากมาย เชน่ พระคนัธกุฎีบนยอดเขาคิชฌกูฏ วดัเวฬุวนั 
ซึง่เป็นวดัแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ถ า้สุกรขาตา ท่ีพระสารีบุตรไดบ้รรลธุรรม ถ า้สตับรรณคูหาท่ีท าสงัคายนา
ครัง้แรก เป็นตน้  ชมและบ าเพ็ญกศุล ณ ซากชวีกมัพวนั “สวนมะม่วงของหมอชวีก” เป็นซากอารามของหมอชวีก
ชวีกโกมารภจัจ ์ ยกสวนมะม่วงถวายในคราวท่ีพระเทวทตัตป์ระทุษรา้ยพระองคโ์ดยกลิง้หินลงใส่พระพุทธองค ์ ท าให ้
สะเก็ดหินกระเด็นถูกพระบาทของพระองคจ์นหอ้พระโลหิตหมอชวีกโกมารภจัจถ์วายการรกัษาพยาบาล ณ อาราม
แห่งนี้ และแวะชมและบ าเพ็ญกศล ณ ซากเรือนคุมขงัพระเจา้พมพิสาร สถานท่ีพระเจา้อชาติศตัรูน าพระราชบิดา
ของพระองค ์ มาคมุขงัไวจ้นสิน้พระชนมจ์ากพืน้สงู... ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านลงจากยอดเขา 

หมายเหตุ:  การขึน้เขาคิชฌกูฏ ลาดชนัพอประมาณ ระยะทางโดยรวมประมาณ 750เมตร ทุกท่านจะตอ้งเดินขึน้
รถยนตไ์ม่สามารถขีน้ไปถึงใชเ้วลาประมาณ 20 นาทีท่านที่เดินไม่ไหวสามารถขึน้ไดโ้ดยการนั่งเสลี่ยง
โปรดแจง้หวัหน้าทวัร ์

จากนัน้  น าท่านสู่ บ่อน ้าพุร้อนตะโปทารามตโปทาราม สถานท่ีอาบน ้าพุรอ้น ช าระบาป ตามความเชื่อของ 
พราหมณ-์ฮินด ู อาบน ้าแบ่งตามวรรณะ เป็นความเชือ่มาตัง้แตก่อ่นมีพุทธศาสนาสถานท่ีอนัเป็นตน้บญัญติัสิกขาบท
ใหพ้ระภิกษุสรงน ้าได ้15 วนัต่อครัง้ ปัจจบุนัเป็นบ่อน ้าศกัดิสิ์ทธิ ์ ตโปทานทีหรือตโปทาราม เป็นวดัฮินดท่ีูคนทัว่โลก
มุ่งไปดแูขกอาบน ้า ท่ีเชือ่วา่เป็นน ้าศกัดิสิ์ทธิจ์ากเขาเวภารบรรพต เป็นธารน ้าอุน่ท่ีเชือ่วา่รกัษาโรคภยัไขเ้จ็บได ้วิธีอาบ
แบ่งเป็นช ัน้ๆตามวรรณะสูงต ่า พวกวรรณะพราหมณไ์ดอ้ยู่ช ัน้สงูสดุ เป็นน ้าตน้น ้าท่ีใสสะอาด ดื่ม อาบ ซกัผา้แลว้
ไหลลงไปใหช้นช ัน้แพศยใ์ช ้จากน้ันไหลลงไปใหว้รรณะศทูรใช ้สดุทา้ยท่ีวรรณะจณัฑาลท่ีตอ้งใชน้ ้าท่ีด าป๋ีสีขีโ้คลนเต็ม
ไปดว้ยสิ่งปฏิกลูของพวกวรรณะท่ีสงู 
 น าท่านเขา้สู่ วดัเวฬุวนัมหาวิหาร  วดัแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ท่ีพระเจา้พิมพิสารทรงยกพระราชอทุยานสวน
ไมไ้ผ่ถวายเป็นท่ีประทบัแห่งแรกแด่พระพุทธเจา้และเหล่าพระสงฆส์าวก พุทธองคท์รงประทบัจ าพรรษา ณ ท่ีแห่งนี้



 

 

 

แลว้ 6 พรรษา เจริญพระพุทธมนตเ์จริญสมาธิภาวนา ณ อโุบสถสถานท่ีประชมุพระสาวกอรหนัต ์ 1,250รูป ใน
วนัเพ็ญขึน้ 15 ค ่าเดือน 3 ซึง่เรียกการประชมุนี้ว่า จาตรุงคสนันิบาต มูลเหตแุห่งพิธีมาฆบูชา และพุทธองคไ์ดท้รง
แสดงโอวาทปาติโมกขแ์กภิ่กษุเหลา่น้ัน.. 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งโรงแรม เมืองราชคฤห ์
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองนาลนัทา นาลนัทา เป็นชือ่เมือง ๆ หน่ึงในแควน้มคธ  ชมมหาวิทยาลยันาลนัทา 

มหาวิทยาลยัสงฆแ์ห่งแรกของโลก เริ่มสรา้งขึน้ครัง้แรกตัง้แต่สมยั พระเจา้อโศกมหาราช แห่งราชวงศโ์มริยะ 
ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 3. และมีการสรา้ง ติดต่อกนัเรื่อยมาอีกหลายยุคหลายสมัยโดยประสงคจ์ะใหเ้ป็น
สถานศึกษาแก่พระภิกษุสงฆ ์ ในพระพุทธศาสนา ครัง้หน่ึงพระพุทธศาสนาในอินเดียไดเ้จริญรุ่งเรืองอย่างสูง ... 
ในสมยัน้ัน มหาวิทยาลยันาลนัทา เจริญรุง่เรืองมาก เป็นมหาวิทยาลยั ท่ีใหญ่ท่ีสดุ เกา่แกท่ี่สดุ มีชือ่เสียงมากท่ีสดุ
....ซากมหาวิทยาลยัสงฆที์่ยิ่งใหญ่ ในอดีตเป็นศูนยก์ลางการศึกษาของทวีปเอเชยี มีพระนักศึกษาจ านวนเป็น
หม่ืนรปู เม่ือราว พ.ศ.1700 ไดถ้กูชาวมุสลิมรกุรานสงัหารพระและคณาจารณแ์ละเผาท าลายเสียสิน้ปัจจบุนัเหลือไว ้
แตซ่ากปรกัหกัพงัปรากฏเป็นรปูฐานและผนังของอาคารยาวเหยียด ยูเนสโกขึน้ทะเบียนนาลนัทาเป็นมรดกโลก 
2016 จากนัน้ น าท่านสกัการะ “หลวงพ่อด า”  เป็นพุทธรูปเกา่แก่ศกัดิสิ์ทธิที์่คนไทยนบัถือมาก ว่ากนั
ว่าใครขอพรอะไรก็จะสมหวงั พระพุทธรูปสรา้งจากหินสีด าลกัษณะงดงาม มีความพยายามท่ีจะเคลื่อนยา้ย
พระพุทธรูปองคนี์้ไปไวใ้นพิพิธภณัฑห์ลายครัง้แต่ไม่ส าเร็จเพราะมีเหตุอาเพธทุกครัง้ นับเป็นพระพุทธรูปท่ีมี
ความส าคญัองคห์น่ึงเพราะเป็นพระพุทธรปูท่ีหลงเหลืออยู่ไม่กี่องคท่ี์ไม่ถกูท าลาย ชาวบา้นเรียกว่า เตลิยบาบา หรือ
หลวงพ่อน ้ามนั  

16.30 น.  น าท่านเดินทางสู่ตวัเมืองพุทธคยา ใชเ้วลาเดินทางประมาณ2.30 ช ัว่โมง ตามเสน้ทางเดิม 
น าคณะเขา้เยี่ยมชม วดัไทยพุทธคยา เป็นวดัไทยแห่งแรกในประเทศอินเดีย เริ่มกอ่สรา้งมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2500 
มีเนื้อท่ีราว 12 ไร่ ตัง้อยู่บริเวณพุทธคยา อยู่ห่างจากองคเ์จดียพุ์ทธคยาประมาณ 500 เมตร เป็นวดัท่ีอยู่ใน
ความดแูลและอปุถมัภข์องรฐับาลไทย ปัจจบุนัมีพระเทพโพธวิิเทศ เป็นเจา้อาวาส 

รายการท าบุญ  . ร่วมท าบุญทอดผา้ป่าถวาย ณ วดัไทยพุทธคยา ตามก าลงัศรทัธา 
ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร โรงแรม 

ที่พกั ณ Hotel  Mahabodhi หรือเทียบเท่า  
(เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย) 

 
 
 

วนัที่-8 เมืองพุทธคยา-เดลลี//เดลลี-กรุงเทพฯ B L D 
06.30 น.   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 
07.30 น. น าท่านกราบลาสถานท่ีตรสัรู ้ ตน้พระศรีมหาโพธิพุ์ทธคยา  และ พระมหาเจดียพุ์ทธคยา สถานท่ีตรสัรู ้

อนุตรสมัมาสมัโพธิญาณของพระผูมี้พระภาคเจา้  กราบสกัการะหลวงพ่อ  พระพุทธเมตตา ประดิษฐานภายในมหา
เจดียพุ์ทธคยา พระพุทธปฏิมากรปางชนะมารท่ีรอดพน้จากการถูกท าลายจากน ้ามือกษตัริยฮิ์นดูอย่างปาฏิหาริย ์
ดว้ยพระพกัตรท่ี์แสดงออกดว้ยเมตตากรณุาอัน้เป่ียมลน้ชาวพุทธทัว่โลกจึงต่างพากนัเบียดเสียดเพ่ือเขา้ไปกราบไหว ้
บูชาสกัการะ  พระแท่นวชัรอาสน ์ ภายใตร้่มพระศรีมหาโพธิอ์นัศกัดิสิ์ทธิท่ี์สุดในดินแดนถิ่นพุทธภูมิ นมสัการ
สตัตมหาสถาน  ท่ีส าคญัอนัอยู่ใกลเ้คียง  ไดแ้ก่ อนิมิสเจดีย ์ รตันจงกรมเจดีย ์ รนัตนฆรเจดีย   และสระมุจลินท ์ เป็น
ตน้  ท าสมาธิ  ถวายเป็นปฏิบติับูชา  น าทุกท่านไปยงั  บา้นนางสุชาดา ธิดากฎุมุพี  แห่งต าบลอรุเุวลาเสนานิคม  ผู ้
ถวายขา้วมธปุายาส  อนัประณีตแด่พระมหาบุรุษก่อนการตรสัรู ้ อยู่ห่างจากฝ่ังแม่น ้าเนรญัชราประมาณ  200 เมตร 
ปัจจบุนัเป็นโบราณสถานซากสถปูขนาดใหญ่  สนันิษฐานว่าสรา้งในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช ชม  แม่น ้าเนรญัชรา 
สายน ้าท่ีพระพุทธองคท์รงอธิษฐานจิตลอยถาดทองค าท่ีนางสุชาดาถวายพรอ้มขา้วมธปุายาสก่อนวนัท่ีจะตรสัรูห้น่ึง
วนั ชมวดันานาชาติ อาทิเชน่ วดัทิเบต วดัภฏูาน วดัญ่ีปุ่ น แลว้ 

รายการท าบุญ ..รายการที่จะบ าเพ็ญกุศล ถวายผา้หุ่มพระปางพุทธเมตตา ในพระวิหาร จ านวน 1 ชดุ   
เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งโรงแรม 
จากน้ัน เดินทางสูส่นามบินพุทธคยา เพ่ือเดินทางกลบักรงุเทพฯ 
14.15 น.  ออกเดินทางสู่เดลลี โดยสายการบิน AIR INDIA  เที่ยวบินที่ AI4433 
17.05 น.  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร ์ เมืองเดลลี (New Delhi) ตามเวลาทอ้งถิ่น ตรวจรบัสมัภาระ 



 

 

 

เขา้สู่กระบวนการตรวจคนเขา้เมือง และตรวจรบัสมัภาระจากน้ัน น าท่านเดินทางเขา้สู่อาคารระหว่างประเทศเพ่ือ
เดินทางสู่กรุงเทพฯ ระหว่างรอต่อเคร่ืองภายในสนามบินภายในประเทศ มีรา้นคา้ รา้นอาหาร และ
เคร่ืองดืม่ใหเ้ลือก หลากหลาย 

  อสิระอาหารค า่ ใน สนามบิน ตามอธัยาศยั เพ่ือสะดวกกบัการเชคอนิ 
23.00 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน AIR INDIA  เที่ยวบินที่ AI334 
วนัที่-9 ท่านอากาศสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - - - 

04.55 น   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ.....อิม่บุญกนัถา้นหน้า 
  

 
 
หมายเหตุ : 

1) เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรบัทราบค าแนะน าการเปลี่ยนแปลงการ
นัด หมายเวลาในการท ากิจกรรมอีกครัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 

2) บริษทัอาจท าการเปลี่ยนแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยึดผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 
ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัสภาวะของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั ภมิูอากาศ ภยัธรรมชาติ การนัดหยดุงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง 
เศรษฐกิจและสถานการณท์างการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะ
ท่องเท่ียว ไดต้ามรายการ 

 
 
 
 
อตัราคา่บริการ : (สงัเวชนียสถาน4ต าบล+ทชัมาฮาล 9 วนั 7 คืน) 
 
เน่ืองจากเป็นต ัว๋ราคาพิเศษจึงไม่สามารถREFUND ได ้

อตัราคา่บริการ 15-20 ท่าน ขึน้ไป(บาท) 
 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู ่  

(หอ้งละ 2 ท่าน)ท่านละ 
กรณีเดีย่ว 
เพ่ิม/ท่านละ 

เดินทาง 22-30 ต.ค. 2562 
เดินทาง 8-16 ธ.ค. 2562 

45,200.- 8,500.- 

สวดมนตข์า้มปี 
27ธ.ค.62-4 ม.ค.2563 

47,200.- 9,500.- 

เดินทาง 18-26 ม.ค. 2563 
เดินทาง 15-23 ก.พ. 2563 
เดินทาง 11-19 มี.ค. 2563 

45,200.- 8,500.- 

*** ราคาอาจมีการปรบัขึน้-ลง ตามราคาน ้ามนั และโปรแกรมทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่ 
เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน กบัสภาวะของเงินบาทท่ีไม่คงท่ี / สภาวะทางอากาศซึง่การเปลี่ยนแปลงนี ้ ทางบริษทัฯ จะยึดถือ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาคญั *** 



 

 

 

 

เพื่อประโยชนข์องผูเ้ดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทวัร ์ และการยกเลิกทวัร ์ ที่ระบุในรายการท ัง้หมดหลงัจาก
ท่านท าการจองทวัรแ์ลว้ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านเขา้ใจ และพรอ้มปฏิบติัตามเงื่อนไขดงักล่าว 

การจองทวัร ์ (กรุณาจองทวัรอ์ย่างน้อย 1 เดือน กอ่นจะเดินทาง) : 
   งวดที่ 1 ส ารองที่นั่ง จา่ย 20,000 บาท/ท่านภายใน 3 วนัหลงัไดร้บัการยืนยนักรุป๊เดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 ช าระส่วนที่เหลือ 30 ล่วงหน้ากอ่นออกเดินทาง  
การยกเลิก และการเปล่ียนแปลง 
การยกเลิก 
5.1 หากมีการช าระมดัจ าทวัรแ์ละตอ้งการยกเลิกไม่วา่กรณีใดๆกต็ามตอ้งช าระคา่บริการ  ท่านละ 2,000 บาท 
           5.2 ยกเลิก 30-45 วนั กอ่นการเดินทาง+ค่าวีซา่ (ถา้มี)  ตอ้งช าระ   ท่านละ 5,000 บาท 
           5.3 ยกเลิก 15 - 29 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งช าระ 50% ของราคาทวัร+์คา่วีซา่ (ถา้มี) 
   5.4 ยกเลิกน้อยกวา่ 1 - 14 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งช าระ 100% ของราคาทวัร ์
ยกเลิกชว่งเทศกาล  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั ตอ้งช าระท่านละ  10,000 บาท  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั ตอ้งช าระท่านละ 20,000+คา่วีซา่ (ถา้มี)  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั 01-29 วนั ช าระ 100% ของราคาทวัร ์
 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเงื่อนไข ท่ีบริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 
 
ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 

 กรณีเดินทางเป็นกรป๊ หากต ัว๋ออกแลว้ไม่สามารถขอเงินคืนได ้ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 25 กก. 
 กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง (Hand Carry) น าหนกัไม่เกิน 7 กก. 

คา่ทวัรร์วม: 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบัช ัน้ประหยดั โดยสายการบิน แอร ์ อินเดีย ตามเสน้ทางท่ีก าหนดไวใ้นโปรแกรมพรอ้มน ้าหนัก

กระเป๋าเดินทางตามท่ีสายการบินก าหนด (25 KG.)  
 คา่ตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ ตามเสน้ทางท่ีกาหนดไวใ้นโปรแกรม  พรอ้มน ้าหนักกระเป๋าเดินทางตามท่ีสายการบินก าหนด 

(25 KG.) 
 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุคา่พาหนะ,และคา่เขา้ชมสถานท่ี ตามรายการระบ ุ
 คา่ธรรมวีซา่เนปาล และอินเดีย(อินเดียย่ืนแบบออนไลน ์ ไม่ตอ้งโชวต์วั) ตามรายการระบ ุ
 พระธรรมวิทยากร บรรยายตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัภยัอบุติัเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1 ลา้นบาท (วงรกัษาพยามบาทไม่เกิน 5 แสนบาท/ครัง้)ทัง้นี้ย่อมขึน้อยู่

ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชวิีต(คุม้ครองส าหรบัอาย ุ1-75 ปีขึน้ไป ) 
*หากท่านสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมกบัทางเจา้หนา้ท่ีบริษทัได*้ 

 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 399 บาท [ระยะเวลา 9-10 วนั] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายไุม่เกิน 75 ปี 
 [รกัษาพยาบาลจากอบุติัเหตแุละสขุภาพวงเงิน 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ืองในประเทศไทยหา้หม่ืนถึง5แสน, 

เสียชวิีตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ 2 ลา้นบาทถึง 5ลา้น]ปล.ขึน้อยู่แผนประกนัท่ีท่านเลือก 
คา่ทวัรไ์ม่รวม: 

 คา่ทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะน าใหด้แูลกระเป๋าดว้ยตวัเอง เพ่ือป้องกนัการสญูหาย 
 คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่ท าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) คา่จดัท าเอกสาร และคา่ท าธรรมเนียมวีซา่ของคนตา่งดา้ว 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท ,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกัค่าอาหารและ

เครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษทัจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เชน่ หากท่านทานได ้
เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิม 



 

 

 

 

 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
 คา่ทิปไกดท์อ้งถิน่+คนขบัรถ 45 USD/ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง  
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร ์ ขึน้อยู่กบัความพอใจของท่าน 

 
****ทิปหวัหน้าทวัรไ์ทยแลว้แตค่วามพึงพอใจในบริการของท่าน บริษทัฯมิไดมี้ผลประโยชนใ์ดๆท ัง้สิน้ขึน้อยู่กบัการ

พิจารณาของท่านเพื่อเป็นก าลงัใจใหก้บัหวัหน้าทวัรที์่บริการท่าน*** 
 
 
 
เงื่อนไขการเดินทาง 
1) บริษทัฯ มีสิทธิท่ี์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์้ เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2) รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองท่ีน่ังบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัใน
ตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

3) บริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ และอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของทาง
บริษทัฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความล่าชา้ หรือ
จากอบุติัเหตตุา่งๆ 

4)  หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิแ์ละจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการท่ีท่านได ้
ช าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5)  บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

6) ราคานี้คิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษทัฯ สงวนสิทธิท่ี์จะปรบัราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณด์งักลา่ว 

7) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษทัฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะดาเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอื์่นทดแทนให ้ แตจ่ะ
ไม่คืนเงินใหส้าหรบัคา่บริการน้ันๆ 

8)  มคัคเุทศก ์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อานาจของบริษทัฯ กากบัเท่าน้ัน 

9) หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธิก์ารจดัหานี้

โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10) เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์
ไม่อาจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกครัง้ มิเชน่น้ันทางบริษทัฯ จะ
ไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษทัฯจะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของ
ท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้ เชน่ค่าตั๋วเครื่องบินค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซา่
ตามท่ีสถานทตูฯ เรียกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆท่ีเกิดขึน้ตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้



 

 

 

13) กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซา่จากทางสถานทูต (วีซา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้าระค่าทวัรห์รือมดัจามาแลว้ ทางบริษทัฯ 
คืนคา่ทวัรห์รือมดัจาให ้ แตท่างบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัคา่บริการย่ืนวีซา่, คา่วีซา่ และค่าใชจ้า่ยบางส่วนท่ีเกิดขึน้จริงเป็น
กรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

14) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกกอ่นหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
15) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แตก่รุป๊ออกเดินทางไม่ได ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซา่ หรือไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบริษทั

ของสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
17) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิร์าคานี้เฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่าน้ัน กรณีตอ้งการตดั

กรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบริษทัอีกครัง้ หากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ ์ โปรดสอบถามทาง
บริษทัอีกคร ัง้ 

18) ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯก่อนทุกครัง้มีเชน่น้ันทางบริษทัฯจะ ไม่
รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

19) หากมีการยกเลิกการจองทวัรห์ลงัไดท้ าการย่ืนวีซา่เรียบรอ้ยแลว้บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซา่ในทุก
กรณีไม่วา่คา่ใชจ้า่ยในการย่ืนวีซา่จะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

โรงแรมและหอ้ง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (TWN/DBL)ในการณีท่ีท่านประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน/3เตียง (TRIPLE ROOM) 

ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมีความแตง่ตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้่านไม่ได ้
หอ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ3เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในโซนยโุรป และทางแถบเทือกเขาหิมาลยั ซึง่เป็นแถบท่ีมีอุณภูมิต ่า อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศ หรือ 
เครื่องปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในชว่งฤดรูอ้นเท่าน้ัน  

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาติ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ บริษทัฯของสงวนสิทธิใ์นการปรบัเปลี่ยนหรือ
ยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป่าเล็กถือขึน้เคร่ืองบิน 
 กรณุางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึน้เครื่อง สิ่งของท่ี หา้มน าขึน้เครื่องบินโดยเด็ดขาด เชน่ มีด

พบั กรรไกรตดัเล็บ ทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดินทางใบเหญ่ 
 วตัถท่ีุเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลช ัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์ และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูตรวจท าการตรวจ

อย่างละเอียดอีกครัง้ โดยจะอนุญาติใหถื้อขึน้เครื่องบินไดไ้ม่เกิน 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวม
เป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรองกรก์ารบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
ICAO 

 หากท่านซือ้สินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถงุโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึน้เครื่องไดแ้ละ
หา้มมีรอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 
 ส าหรบัน ้าหนักของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาติใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบินคือ 20-30 กิดลกรมั(ส าหรบัผูโ้ดยสารช ัน้

ประหยดั Economy Class Passenger ซืง่ขึน้อยู่กบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน าหนักเพ่ิมเป็นสิทธิข์อง
สายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้ หาก น ้าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรบักระเป่าสมัภาระท่ีทางสารการบินอนุญาติใหน้ าขึน้เครื่องได ้ ตอ้งมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมัและความกวา้ง (9.75 
นิ้ว+ยาว (21.5นิ้ว)+สงู(18นิ้ว) 

 ในบางรายการทวัร ์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัภาระ ความรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักส่วนท่ี
เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้เครื่อง(Hand carry) 
 
 
 



 

 

 

 
การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเชค็ไปกบัเครื่อง เพราะหากเกิดการสญูหาย สารการบินจะ
รบัผิดชอบชดใชต้ามกฏไออาตา้เท่าน้ัน ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจริง ทัง้นี้จะ
ชดเชยไม่เกิด USD 400 กรณีเดินทางช ัน้ธรรมดา (Economy) หรือ USD600 (Business) ดงัน้ันจึงไม่แนะน าใหโ้หลด
ของมีคา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร ์ ใม่ใชร่ะหว่างบิน) ซึง่อยู่ในความรบัผิดชอบของ
หวัหนา้ทวัร ์ โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ีบริษทัทวัรไ์ดจ้ดัท าใหล้กูคา้จะไม่ครอบคลมุค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่
สญูหาย 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสญูหาย บริษทัฯไม่สามารถรบัผิดชอบค่าเสียหายใหท้่านได ้ ดงัน้ันท่านตอ้ง
ระวงัทรพัยสิ์นสว่นตสัของท่าน 

 

เอกสารในการย่ืนวีซา่ท่องเท่ียวอินเดีย แบบออนไลน ์ ไม่ตอ้งโชวต์วั  
 รูปถา่ยสี (ถา่ยมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2×2 นิว้ ( 2 รปู พืน้หลงัสีขาว )  
 หนงัสือเดินทางมีอายุมากกวา่ 6 เดือน และมีหนา้วา่งอย่างนอ้ย 2 หนา้ 
 ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ 
 ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชดุ 
 ส าเนาหน้าพาสปอรต์ 2 ชดุ 

ส าเนาหน้าวีซา่ที่เคยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชดุ ( หากมี ) 
 
 

 


