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อินเดีย-เนปาล-ย่างกุง้ 9 วัน 8 คืน

กราบนมัสการพุทธสังเวชนียสถาน 4 แห่ง
สวนลุมพินีวนั สถานที่ประสูติ...ตาบลพุทธคยา สถานที่ตรัสรู ้
เมืองสารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา...เมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพพาน

สักการะพระมหาเจดียช์ เวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า
HขายINRGNGAYสังเวชคยาวารานสราลุมกุสิไวสานาลัน B-98MAA-60032129

วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พุทธคยา
08.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ N05-08 สาย
การบิน เมียนม่าร์แอร์เวย์ โดยมีเจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวก
10.40 น. ออกเดินทาง โดยเที่ยวบินที่ 8M 336 (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
11.25 น. ถึงสนามบินเม็งกาลาดง เมืองย่างกุ้ง แวะเปลี่ยนเครื่อง (เวลาพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)
(ตัง้ แต่วนั ที่ 25 ต.ค. 58 ไฟล์บินเปลี่ยนแปลงเป็ น 8M 336 1150-1235)
13.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองพุทธคยา โดยเที่ยวบินที่ 8M 601 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
15.00 น. ถึงสนามบินเมืองพุทธคยา รัฐพิหาร (เวลาอินเดียช้ากว่ าไทย 1 ชัว่ โมง 30 นาที) ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้า
เมืองและพิธกี ารทางศุ ลกากรเรียบร้อยแล้ว นาคณะออกเดินทางเข้าสู่เมืองพุทธคยา (ประมาณ 45 นาที)
หลังจากนัน้ นาท่ านนมัสการพระเจดียศ์ รีมหาโพธ์ ิ หรือมหาโพธิหาร (MAHABODHI TEMPLE) พระเจ้า
อโศกมหาราชจักรพรรดิแห่ งราชวงศ์โมริยะทรงสร้างขึ้นเป็ นเจดีย์เล็กๆ ภายหลังได้รบั การบู รณะต่อเติมโดย
กษัตริย์ราชวงศ์ปาละแห่ งแคว้นเบงกอล ต่อมาในปี พุทธศักราช 1740 พระมหาเจดีย์ถูกทาลายโดยพวกเติร ก์
มุสลิม จนกระทัง่ ในปี พุทธศักราช 2134 รัฐบาลอังกฤษที่เข้าปกครองอินเดียได้ออกบู รณะ โดยให้ลอร์ด คัน
นิงแฮม อธิบดีแห่ งองค์การสารวจโบราณคดีแห่ งอินเดียซึง่ เป็ นชาวอังกฤษเข้ามาขุ ดสารวจ ต่อมามีการ
บู รณะขึ้นใหม่ ปั จจุบันพระเจดีย์มคี วามสูง 170 ฟุต วัดฐานโดยรอบได้ 121 เมตร รูปทรงสีเ่ หลียม ด้านหลัง
พระเจดีย์ศรีมหาโพธิยื์ นต้นอยู่ ซึง่ เป็ นหน่ อที่ 4 ปลูก โดยลอร์ด คันนิงแฮม ได้เอาหน่ อของต้นเดิมมาปลูก
ใหม่ในที่เดิมในปี พุทธศักราช 2423 นับได้รอ้ ยกว่ าปี มาแล้วและนมัสการพระพุทธเมตตา ซึง่ เป็ นพระพุทธ
ปางมารวิชัย ที่สร้างด้วยหินแกรนิตสีดา อายุ กว่ า 1,400 ปี นาท่ านนมัสการสัตตมหาสถาน สถานที่สาคัญ
7 แห่ ง ที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับเสวยวิมุตติสุขหลังจากได้ตรัสรูธ้ รรมวิเศษแล้ว นมัสการพระแท่นวัชร
อาสน์ อนิมิสเจดีย ์ รัตนจงกรมเจดีย ์ รัตนฆรเจดีย ์ สระมุจลินทร์ ต้นอชปาลนิโครธ และต้น
ราชายตนะ หลังจากนัน้ นาทุ กท่ านทอดผ้าป่ า ณ พระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา ร่วมทอดผ้าป่ าถวาย
พระสงฆ์ ณ พระอุโบสถ วัดไทยพุทธคยา เชิญร่วมบู ชาใบโพธิและเช่
์
าบู ชาพระพุทธเมตตาที่วัดไทยพุทธคยา
คา่
รับประทานอาหารคา่ นาท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง พุทธคยา-พาราณสี
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก
นาท่ านเดินทางสู่เมืองพาราณสี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง) เมืองซึง่ ได้ช่ อื ว่ าเก่ าแก่ ที่สุดในโลก
อายุ กว่ า 4,000 ปี และปั จจุบันยังคงเป็ นเมืองที่มผี อู ้ าศัยอยู่ เสมอ (แวะเข้าห้องน้ าช่ วงระหว่ างครึง่ ทาง)
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่พัก หรือวัดไทย
หลังจากนัน้ นาชมสังเวชนี ยสถาน สถานที่แสดงปฐมเทศนา ตาบลสารนารถ (ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที)
นานมัสการสถูปเจาคันธี
สถานที่พระพุทธเจ้ าพบปั ญจวัคคียอ์ ีกครัง้ หลังจากตรัสรู้แล้ว
และนา
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บ่าย

นมัสการธัมเมกขสถูป ที่เชื่อกันว่าเป็ นสถานที่พระพุทธเจ้ าทรงแสดงปฐมเทศนาหัวข้อธัมมะจักกัป
ปะวัตตะนะสูตร ทาให้พระโกณฑัญญะบรรลุโสดาบัน พระพุทธศาสนาจึงมีพระรัตนตรัยครบ 3 ประการ
แล้วนาชมวิหารมูลคันธกุฏิหลังใหม่ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาเลียนแบบคุปตะ และ
จิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องพุทธประวัต ฝิ ีมอื ช่ างชาวญี่ป่ ุ น หลังจากนัน้ นาท่ านเดินทางสู่ท่าเรืออัศวเมศเพื่ อ
ล่องเรือชมแม่น้าคงคา
แม่น้ าศักดิสิ์ ทธิของชาวฮิ
์
นดูซงึ่ เชื่อว่ าแม่น้ านี้ไหลมาจากภูเขาไกรลาสบนสรวง
สวรรค์ ให้ทุกท่ านลอยกระทงดอกไม้เพื่อความเป็ นศิรมิ งคล ชมพิธีบูชาไฟ และการอาบน้าล้างบาป และ
การเผาศพที่ท่ามณี กรรณิการ์ ริมฝัง่ แม่น้ าคงคา ที่ 4,000 กว่ าปี ไฟที่ไม่เคยดับมอดลงเลย สมควรแก่ เวลา
นาท่ านเดินทางเข้าที่พกั
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของที่พัก
พาราณสี-สาวัตถี
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่เมืองสาวัตถี (ระยะทางประมาณ 260 กม. ใช้เวลาเดินทาง 8-9 ชัว่ โมง) ในสมัยพุทธกาล
เป็ นเมืองหลวงของแคว้นโกศล 1 ใน 16 แคว้น เป็ นเมืองที่ใหญ่ พอๆ กับเมืองราชคฤห์และพาราณสี เป็ น
เมืองศู นย์กลางการค้าขายและเป็ นเมืองที่พระพุทธเจ้าประทับนานที่สุดถึง 25 พรรษา รวมทัง้ เป็ นเมืองที่
พระพุทธศาสนามันคงที
่
่สุด โดยทรงประทับที่วัดเชตวันมหาวิหาร 19 พรรษา และวัดบุ พพารามอีก 6 พรรษา
ณ เมืองแห่ งนี้ทาให้เกิดพระสูตรมากมาย เช่ น มงคลสูตร ธรรมนิยามสูตร รวมไปถึงกาลามสูตร ที่ตรัสแสดง
ณ เกสปุ ตตนิคมที่อยู่ ในอาณาเขตของแคว้นโกศลเช่ นกัน นอกจากนี้ยังเป็ นเมืองของมหาอุบาสกมหา
อุบาสิกาที่สาคัญที่ให้การทานุ บารุงพระพุทธศาสนาอย่ างมันคง
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม
หลังจากนาท่านชมสถานที่สาคัญอื่นๆ เช่น บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี อุบาสกที่มคี วามศรัทธาในการ
สร้างวัดเชตวันมหาวิหารถวายพระพุทธเจ้า ชื่อท่ านเศรษฐี “อนาถบิณฑิกเศรษฐี” นัน้ แปลว่ าเศรษฐีผเู ้ ป็ นที่
พึง่ ของคนยากตามศัพท์ “อนาถ” แปลว่ า ผูเ้ ป็ นที่พงึ่ “บิณฑิกะ” แปลว่ า ก้อนข้าว แปลรวมกันได้ว่าเศรษฐีผมู ้ ี
ก้อนข้าวให้กับคนยากจนนัน่ เอง ตรงข้ามบ้านท่ านอนาถบิณฑิก เศรษฐีค อื บ้านท่ านพ่อขององคุลมิ าล ซึง่ องคุ
ลิมาลเดิมชื่อ อหิงสกะ แปลว่ า ผูไ้ ม่เบียดเบียน เป็ นบุ ตรของปุ โรหิตในสมัยพระเจ้าปเสนทิโกศล เยี่ยมชม
เนินดินที่พระพุทธเจ้ าแสดงยมกปาฏิหาริย ์ กล่าวกันว่ าบริเวณบ้านของปุ โรหิตผูเ้ ป็ นบิดาของ “พระองคุล ี
มาลเถระ” ตรงข้ามกันมองออกไปไม่ไกลนัก จะเห็นซากอาคารก่ อด้วยอิฐ ด้านหน้าบริเวณนัน้ คือ บ้านท่ าน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เมื่อพระพุทธเจ้าเสวยน้ าปานะเสร็จ มีรบั สังให้
่ นายคัณฑะนาเม็ดมะม่วงไปปลูก เมื่อทรง
ล้างพระหัตถ์ลงบนปากหลุมเม็ดมะม่วงก็เจริญเติบโตออกผลเต็มต้นเป็ นอัศจรรย์
ต้นมะม่วงนัน้ มีช่ อื ว่ า
คัณฑามพฤกษ์ ตามชื่อของนายคัณฑะ พระพุทธองค์ทรงเนรมิตจงกรมแก้วในอากาศเหนือต้นมะม่วง ทรง
แสดงยมกปาฏิหาริย์ หรือปาฏิหาริย์ที่แสดงเป็ นคู่ๆ เป็ นปาฏิหาริย์ที่พระพุทธเจ้าทรงกระทาที่ตน้ มะม่วง
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ภายหลังจากที่ทรงแสดงเสร็จ พระพุทธองค์ก็เสด็จไปจาพรรษาที่สวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์
เพื่อโปรดพระพุทธ
มารดาต่อไป
รับประทานอาหารเย็น ณ ที่พัก หรือ วัดไทย
สาวัตถี-ลุมพินี
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
***โปรดเตรียมหนังสือเดินทางติดตัวไว้เพื่อประทับตราออกจากประเทศอินเดีย เข้าสู่ประเทศเนปาล***
จากนัน้ นาท่ านกราบนมัสการพระพุทธเจ้ าที่วดั เชตวัน เป็ นวัดที่ใหญ่ ที่สุด และเป็ นวัดที่พระพุทธเจ้า
รวมทัง้ พระอรหันต์ได้จาพรรษาอยู่ นานที่สุดถึง 19 พรรษา สร้างโดยอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี กล่าวกันว่ า
ต้องขนเงินมาปู พนื้ ที่ให้เต็มสวนจึงจะซือ้ ที่ด นิ มาสร้างวัดถวายแด่พระพุทธเจ้าได้
เพราะในสมัยนัน้ ดินแดน
ทุ กแห่ งเป็ นของผูท้ ี่นับถือศาสนาพราหมณ์ นาท่ านนมัสการกุฎิพระพุทธเจ้ า กุฎิพระโมคคัลลา กุฎิพระสา
รีบุตร กุฎิพระสิวลี กุฎิพระอานนท์ และสถูปที่บรรจุสารีริกธาตุของพระอรหันต์ ชมบ่ อน้ าที่
พระพุทธเจ้าใช้เป็ นที่สรงน้ าตลอดระยะเวลาที่จาพรรษาอยู่ ชม “ต้นอานันทโพธิ”์ ณ วัดเชตวันมหาวิหาร
เมืองสาวัตถีเป็ นต้นดัง้ เดิม โดยเป็ นต้นโพธิที์ ่ได้ปลูกเป็ นต้นแรกในสมัยพุทธกาล ที่ประตูหน้าวัดเชตวันมหา
วิหาร เมืองสาวัตถี ชมพูทวีป (ปลูกจากเมล็ดของ “ต้นพระศรีมหาโพธิ”์ ณ พุทธคยา สถานที่ตรัสรู)้ โดยพระ
อานนท์เป็ นผูด้ าเนินการตามความปรารภของอนาถบิณฑิกเศรษฐี จึงเรียกชื่อว่ าอานันทโพธิ ์ ซึง่ ได้ช่ อื ว่ าเป็ น
ต้นโพธิที์ ่มอี ายุ ยืนที่สุดในโลก ที่ยังคงยืนต้นอยู่ มาจนถึงปั จจุบัน มีอายุ กว่ า ๒,๕๕๖ ปี (มีอายุ มากกว่ า
พุทธศักราช) และชาวพุทธนับถือว่ ามีความสาคัญและศักดิสิ์ ทธิเป็
์ นอันดับสองรองจาก “ต้นพระศรีมหาโพธิ”์
ณ พุทธคยา สถานที่ตรัสรู ้ รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม
หลังจากนัน้ เดินทางสู่ลุมพินี (ระยะทาง 190 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชัว่ โมง) ก่ อนเดินทาง
ถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) อินเดีย-เนปาล แวะที่วดั ไทยนวราชรัตนาราม 960 เมืองโสเนา
ลี (Sonauli) ด่านเนปาล เพื่อเข้าห้องน้ า ที่นี่มกี าแฟ โอวัลติน และโรตีรอ้ นๆ ราดนมข้ นแสนอร่อยไว้คอย
ให้บริการทุ กท่ าน
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารที่พัก
ลุมพินี-กุสินารา
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
***โปรดเตรียมหนังสือเดินทางติดตัวไว้เพื่อประทับตราออกจากประเทศอินเดีย เข้าสู่ ประเทศเนปาล***
จากนัน้ นาท่ านกราบนมัสการสวนลุมพี นีวนั
สถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
กราบถาวรวัตถุศักดิสิ์ ทธิบริ
์ เวณลุมพินีดงั นี้
วิหารมายาเทวีสร้างขี้นเพื่อเป็ นอนุ สรณ์แก่ พระนางสิรมิ หา
มายา ชมภาพหินแกะสลักพระนางสิร ิ มหามายาประสูตพิ ระกุ มาร พระพุทธรูปปางประสูติและรอยพระ
พุทธบาทน้ อยที่สนั นิษฐานว่ าพระเจ้าอโศกมหาราช ทรงสลักไว้เป็ นสัญลักษณ์ของสถานที่ประสูตอิ ายุ กว่ า
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เที่ยง

เย็น
วันที่หก
เช้า

เที่ยง

2,300
ปี
สระโบกขรณี ที่สรงน้ าพระนางสิรมิ หามายาและพระกุ มาร
เสาหินพระเจ้ าอโศกที่ม ี
ขนาดความสูง 22 ฟุต 4 นิ้ว และมีข้อความอย่ างสมบู รณ์เขียนด้วยภาษาพราหม์ว่าเป็ นสถานที่ประสูตขิ อง
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระเจ้าอโศกเสด็จมาบู ชาในปี ที่ 20 แห่ งรัชสมัยของพระองค์ ภาพหินแกะสลัก
รอยพระบาทจาลองของเจ้ าชายสิทธัตถะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม
เดินทางสู่เมืองกุสินารา (ระยะทางประมาณ 165 กม. ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3 -4 ชัว่ โมง)
ระหว่ างทางทัศนศึกษาทัศนียภาพ และสภาพความเป็ นอยู่ ของรัฐอุตรประเทศ และฟังธรรมบรรยายจากพระ
วิทยากร นาท่ านเยี่ยมชมมกุฏพันธนเจดีย ์ เป็ นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ซึง่ ปั จจุบันเป็ น
ซากเจดีย์ทรงกลมขนาดใหญ่ สันนิษฐานว่ าสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ตัง้ อยู่ ห่างจากสาลวโนทยาน
ประมาณ 1 กม.
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารที่พัก
กุสินารา-ไวสาลี
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่ านนมัสการสถานที่ปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน นาชมปู ชนียวัตถุที่สาคัญ คือมหาปรินิพพานสถูป
สถูปใหญ่ มลี กั ษณะเป็ นเจดีย์ทรงบาตรคว่ าสูงใหญ่ มีฉัตร 3 ชัน้ ตอนบนสุด ซึง่ เชื่อกันว่ าองค์เดิมนัน้ สร้างขึ้น
โดยพระเจ้าอโศกมหาราชและเป็ นที่บรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุวิหารปรินิพพาน ตัง้ อยู่ หน้าพระสถูป ภายในมี
พระพุทธรูปปางปรินิพพานฝีมอื ช่ างชาวมถุรา อายุ กว่ า 1,900 ปี ที่งดงามยิ่ง โดยรอบยังปรากฏซากวัดวา
อารามที่เคยเจริญรุ่งเรืองนับเป็ นพันปี ก่ อนที่พระพุทธศาสนาจะเสื่อมไปจากอินเดีย ต้นสาละปลูกไว้เพื่อเป็ น
อนุ สสติว่าพระพุทธองค์ปรินิพพานภายใต้ต ้นสาละ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่เมืองเวสาลี (ไวสาลี ไพสาลี) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง) เคยเป็ นเมืองหลวงของ
แคว้นวัชชีในสมัยพุทธกาล
ซึง่ พระพุทธองค์เคยมาโปรดให้ชาวเมืองรอดพ้นจากโรคห่ าที่มาของการสวด
รัตนปริต นมัสการสถูปบรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุซงึ่ เหล่ากษัตริย์วัชชีได้รบั แบ่ งมาหลังถวายพระเพลิงพุทธ
สรีระ 1 ใน 8 ส่วนรวมทัง้ เป็ นที่กาเนิดของพระมหาวีระศาสดาของศาสนาเชนและที่เป็ นต้นกาเนิดของการทา
น้ ามนต์และ ณ มืองเวสาลีนี้ พระพุทธองค์ประทานการบวชให้พระนางปชาบดีโคตรมีพร้อมเหล่าศากิยานี
อีก 500 ซึง่ เดินจากกรุงกบิลพัสดุ ์ อันเป็ นการเกิดภิกษุณขี ึ้นครัง้ แรกในโลก หลังจากนัน้ ชมกูฏาคารศาลา
ป่ ามหาวัน ครัน้ เมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงวิธใี ห้โรคร้ายระงับได้แล้วชาวเมืองไวสาลี ประสงค์สร้างอาราม
ถวายพระพุทธองค์ก็โปรดให้สร้างพระอารามนอกเมืองเวสาลี ในป่ ามหาวัน ทาองอาณาจักร์วัชชีอารามที่
ชาวลิจฉวีสร้างถวายพระพุทธองค์ในป่ ามหาวัน เรียกว่ ากฏาคาร มีภกิ ษุเข้าอยู่ จาพรรษาในอารามนี้เป็ น
ประจาสาหรับพระพุทธองค์นนั ้ ประทับอยู่ ในพรรษาที่ 5 และพรรษาสุดท้ายคราวเมื่อเสด็จไปกุ สนิ ารา ณ
บริเวณนี้มเี สาหินพระเจ้าอโศก เป็ นเสาหินที่ยังมีหัวสิงห์ประดิษฐานอยู่ ดา้ นบน ตัง้ ตระหง่านเด่นสง่างดงาม
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มากและหันหน้าไปทางทิศเหนือประหนึ่งว่ าทอดอาลัยตามพระพุ ทธองค์ครัง้ เสด็จผ่านเมืองนี้เป็ นครัง้ สุดท้าย
ก่ อนจะเสด็จไปปรินิพพาน ณ กุ สนิ ารานคร
คา่ รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของที่พัก
วันที่เจ็ด ไวสาลี-ราชคฤห์-นาลันทา-พุทธคยา
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
หลังอาหารออกเดินทางสู่เมืองราชคฤห์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง) มหานครของแคว้นมคธ เป็ น
แหล่งรุ่งเรืองด้วยอานาจและการค้าขาย เป็ นเมืองที่ลอ้ มรอบด้วยกาแพงธรรมชาติ คือเบญจคีรนี คร หรือ
ภูเขา 5 ลูกได้แก่ เวภาระ เวปุ ละ คิชฌกู ฏ อิสคิ ลิ ิ และปั ณฑวะในสมัยพุทธกาล พระราชาผูค้ รองนครนี้คอื
พระเจ้าพิมพิสาร
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม
นาท่ านกราบสักการะพระคันธกุฏิ บนเขาคิชกูฎ เป็ นการเดินขึ้นที่สูงลาดชันไม่มากนัก มีบันไดก้าวเดิน
สบายระยะทางโดยรวมประมาณ 750 เมตร ใช้เวลาเดินขึ้นประมาณ 30 นาที แต่หากไม่ตอ้ งการเดินเท้าที่
บริเวณเชิงเทวะ
มีบริการเสลีย่ งหามโดยชาวพืน้ เมือง (ท่ านสามารถใช้บริการเสลีย่ งทัง้ ขาขึ้นและขาลง
ค่าบริการประมาณ 1,200 รูปี และค่าทิปคนแบกเสลีย่ ง 200 รูปี รวมเป็ น 1,400 รูปี ซึง่ ไม่รวมอยู่ ในค่าทัวร์)
ในสมัพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสาร กษัตริย์แห่ งกรุงราชคฤห์ เมืองหลวงแห่ ง แคว้นมคธ ได้เคยใช้ทางเดินสายนี้
ขึ้นไปกราบนมัสการพระพุทธเจ้าเช่ นกัน กราบสักการะถ้าสุกรขาตา สถานที่ซงึ่ พระสารีบุตร บรรลุเป็ นพระ
อรหันต์ ชมกุ ฏิพระอานนท์ ถ้าพระโมคคัลลานะ และสถานที่ ซงึ่ พระเทวทัตกลิง้ หินหล่นใส่พระพุทธเจ้าจน
พระบาทห้อพระโลหิต นาท่ านชมวัดเวฬุวนั ซึง่ เป็ นวัดแห่ งแรกในพระพุทธศาสนา ที่พระเจ้าพิมพิสารทรง
ยกพระราชอุทยานสวนไผ่ และทรงสร้างวัดเวฬุ วัน ถวายพระพุทธเจ้า นับเป็ นที่ประทับแห่ งแรกของพระพุทธ
องค์ที่ประทับอยู่ นานถึง 6 ปี เป็ นสถานที่ที่พระอริยะสงฆ์สาวก จานวน 1,250 รูป ซึง่ ล้วนเป็ น
เอหิภกิ ขุ อุปสัมปทาคือพระพุทธเจ้าทรงให้การอุปสมบทด้วยพระองค์เอง ได้มาประชุ มพร้อมกันโดยมิได้นัด
หมายทาให้เกิด “วันมาฆะบู ชา” กราบนมัสการพระพุทธรูปแกะสลักด้วยหินแกรนิตสีดา “หลวงพ่อดา” ซึง่
เป็ นพระพุทธรูปที่รอดพ้นจากการเผาทาลายของพวกอิสลาม
เมื่อครัง้ ที่มกี ารกวาดล้างทาลายระพุทธ
ศาสนา การฆ่ าพระสงฆ์ และเผาทาลายมหาวิทยาลัยนาลันทา ซึง่ เป็ นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่ งแรกของโลก เล่า
ขานกันสืบมาว่ าคนพยายามจะเคลื่อนย้ายหลวงพ่อดาไปประดิษฐานยังที่เหมาะสมสง่างาม แต่ก็ไม่สามารถ
เคลื่อนย้ายได้ และนาท่ านทัศนศึกษาต่อไปยัง “นาลันทาคาม” บ้านเกิดของพระสารีบุตร อัครสาวกฝ่ าย
ขวา ซึง่ ต่อมาได้เป็ นสถานที่สร้างมหาวิทยาลัยนาลันทาในอดีต พระถังซาจัง๋ (หลวงจีนหยวนฉาง) ได้เคย
จาริกมา และได้ศึกษาพระธรรม และเคยเป็ นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยแห่ งนี้ในทางพุทธศาสนา เคยเป็ น
มหาวิทยาลัยที่มชี ่ อื เสียงโด่งดังที่สุดในโลก เมื่อประมาณ 1500 ปี ที่แล้ว และเคยมีพระภิกษุจาพรรษา
กว่ า 10,000 รูป ศึกษาธรรม ณ ที่แห่ งนี้ได้เวลานาทุ กท่ านเดินทางไปยัง เมืองพุทธคยา (ใช้เวลาเดินทาง
2.30 ชัว่ โมง)
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คา่
รับประทาน อาหารเย็น ณ ห้องอาหารของที่พัก
วันที่แปด พุทธคยา-ย่างกุ้ง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
พาทุ กท่ านกราบลาที่ตน้ โพธิ ์ อิสระช้อปปิ้ งร้านค้าหน้าพระมหาเจดีย์พุทธคยา เช่ น ผ้าไหม รูปภาพ วัตถุ
มงคลเครื่องบู ชาต่างๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม สมควรแก่ เวลานาท่ านเดินทางสู่นามบิน
16.00 น. ออกเดินทางจากเมืองพุทธคยา โดยเที่ยวบินที่ 8M 662 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
19.20 น. ถึงสนามบินเม็งกาลาดง เมืองย่ างกุ ้ง ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและพิธกี ารทางศุ ลกากรเรียบร้อยแล้ว
คา่
รับประทาน อาหารเย็น ณ ภัตตาคารพักที่ HOTEL YANGAN หรือเทียบเท่า 3*
วันที่เก้ า ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำทุกท่ำนสักกำระพระมหำเจดียช์ เวดำกอง พระธำตุประจำปี เกิดปี มะเมีย 1 ใน 5 มหำบูชำสถำน
สูงสุดของพม่ำ และยังเป็ นพระมหำเจดียค์ ู่บ้ำนคู่เมืองพม่ำ โบรำณสถำนศักด์ ิ สิทธ์ ิ ของโลกอำยุ 2,500
ปี ยอดบนสุดของเจดียป์ ระดับด้วยทองคำแท้ห่อหุ้มหนัก 23 ตัน เพชร พลอยเม็ดใหญ่ และอัญมณี
ต่ำงๆ บนยอดพระเจดีย ์ ประดับด้วยทับทิมขนำดเท่ำไข่ไก่ ส่วนบนยอดสุดประดับด้วยเพชรที่
ประเมินค่ำไม่ได้ ภำยในประดิษฐำนเส้นเกศำธำตุของพระพุทธเจ้ ำองค์ปัจจุบนั และบริโภคเจดีย ์
(เครื่องใช้) ของพระพุทธเจ้ ำองค์ก่อนทัง้ 3 พระองค์ นมัสกำร ณ จุดอธิษฐำนศักด์ ิ สิทธ์ ิ พร้อมใบไม้ที่
มีควำมหมำยถึง “ชัยชนะและควำมสำเร็จ ” นาท่านชมเจดียโ์ บตาทาวน์ สถานที่รบั พระเกศาธาตุ
ก่ อนประดิษฐานที่พระมหาเจดียช์ เวดากอง ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดียม์ ีโครงสร้างโปร่ง ให้คน
สามารถเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญพระธาตุประดิษฐานไว้ในผอบทองคา และของมีค่าต่างๆ
ที่พุทธศาสนิกชนนามาถวายมากมาย จากนัน้ นาท่าน สักการะโบโบยี หรือเทพทันใจ เทพเจ้ า
ศักด์ ิ สิทธ์ ิ ของชาวพม่าและชาวไทย
เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ สลัดกุ้งมังกร + เป็ ดปั กกิ่ง
นาท่านเลือกซื้ อสินค้าที่ “สก๊อตมาเก็ต” หรือตลาดโบโจ๊ก ซึ่ งเป็ นตลาดใหญ่ที่สุดของพม่า รวบรวม
ความหลากหลายของสินค้า อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก งานไม้สกั ไม้หอมแกะสลัก
งาช้างแกะสลัก ผ้าโสร่ง และผ้าต่างๆ ส่งตรงจากเกาหลีและญี่ปนุ่ ภาพเขียนสีน้า และสีน้ามันอัน
งดงามในราคาถูก สมควรแก่ เวลานาทุกท่านเดินทางไปยังสนามบิน เพื่ อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
16.30 น. เดินทำงกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ 8M 331 (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
18.25 น. ถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ
ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ
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หมายเหตุ ราคาและรายการดังกล่าวเป็ นราคาโดยประมาณและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั สภาวะของเงิ นบาทที่ไ ม ่คงที่ / การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศถนนหนทาง อุบตั ิภยั
โดยไม ่ต้องแจ้งล่วงหน้าได้ซ่ งึ การเปลี่ยนแปลงนี้ ทางบริ ษทั ฯจะยึดถือผลประโยชน์ ของผูเ้ ดิน ทางเป็ นสาคัญ
คาเตือน  สนามบินสุ วรรณภูมิ “ไม ่มีการประกาศเรี ยกลูก ค้าขึ้นเครื่ อง” หากท่านตกเครื่ องไม ่สามารถเดินทางได้
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ หรื อเรี ยกร้ องคืนค่าใช้จา่ ยใดๆ ทัง้ สิ้ น
กรุ ณาตรงต่อเวลาตามนัดหมาย เคาน์ เตอร์ เช็คอินปิ ด ก ่อนเครื่ องออก 1 ชัว่ โมง

อัตราค่าบริการ พักโรงแรม สามดาว

กาหนดการเดินทางของกรุปที่ จองตั ๋วแล้ว 21-29 มี.ค 60
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้ องละ 2-3 ท่ าน)
ราคาเด็กมี เตี ยง อายุ ต่ากว่ า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
ราคาเด็กไม่ มีเตี ยง อายุ ต่ากว่ า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
พักเดี่ยวเพิ่ม

39,900.34,900.33,900.9,500.-

บาท
บาท
บาท
บาท

32,900.30,900.29,900.4,500.-

บาท
บาท
บาท
บาท

อัตราค่าบริการ พักเกสต์เฮาส์ห้องนอนมาตรฐานห้ องละ 2-3 คน

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้ องละ 2-3 ท่ าน)
ราคาเด็กมี เตี ยง อายุ ต่ากว่ า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
ราคาเด็กไม่ มีเตี ยง อายุ ต่ากว่ า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
พักเดี่ยวเพิ่ม

เกสท์เฮาส์
เป็ นห ้องนอนมาตรฐานเหมือนโรงแรมแต่มห
ี ้องน ้อยกว่ามีแอร์ห ้องน้ ามาตรฐานในตัว
นอนห้องละ 2-3 ท่านนอนสบายกว่านอนวัดค่ะ

ทานอาหารเช้ าทีเ่ กสท์เฮาส์ อาหารกลางวัน เย็น ใช้ บริการของวัด
** ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงถ้าตัวเครื
๋ ่องบิ นเปลี่ย นแปลง

อัตรานี้ รวม
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ค่าตัวเครื
๋ ่องบิน และภาษีน้ ามัน กรุงเทพฯ–ย่ างกุ ้ง–คยา-ย่ างกุ ้ง-กรุงเทพฯ (ตัวกรุ
๋ ๊ป) / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอด
การเดินทาง / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุ ไว้ในรายการ / ค่ าที่พกั ตามที่ระบุ ไว้ในรายการ / ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทาง
ท่ านละไม่เกิน 30 กก. / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุ ไว้ / ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศ
อินเดียและเนปาล / ค่าประกันอุบัตเิ หตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่ กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์) / พระวิทยากร
ที่อนิ เดีย เนปาล / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าทิปไกด์อนิ เดีย 2 USD/คน/วัน + ค่าทิปคนขับรถ 1 USD/คน/วัน + ทิปหัวหน้าทัวร์(ขึ้นอยู่ กับความพอใจของท่ าน) /
ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่า งชาติ / ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างชาติ /
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุ ไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋ าเดินทางที่น้ าหนักเกิน 30 กก. / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
มิได้ระบุ ไว้ในรายการ เช่ น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่ จ่าย 3% /
ค่าธรรมเนียมใช้กล้องถ่ายรูป / ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก
***เงื่อนไขพิเศษสาหรับการจองทัวร์***
1. คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ออกเดินทางมีหวั หน้ าทัวร์
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่ อนออกตัวเครื
๋ ่องบินภายในประเทศ, ซื้ อตัวรถไฟ,
๋
ซื้ อ
ตัวรถโดยสาร
๋
และจองห้องพัก เพื่ อประโยชน์ของลูกค้า
เงือ่ นไขการจอง มัดจาท่านละ 10,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้ าพาสปอร์ต / ส่วนทีเ่ หลือจ่ ายก่ อนเดินทาง 15 วัน
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 25-30 วัน
ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 11-24 วัน
ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 1-10 วัน

/ คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง
/ เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี
/ เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 %

ตัง้ แต่วนั ที่ 11 สิงหาคม 58 เป็ นต้นไป
บุคคลที่ถือหนังสือเดิ นทางสัญชาติไ ทย ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน

เอกสารในการทาวีซ่าอินเดีย และเนปาล
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(เนื่ องจากอินเดียเพิ่งเปลี่ยนแบบฟอร์มการขอวีซ่าใหม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 2 เมษายน 55 เป็ นต้นไป จาเป็ นต้องขอ
ข้อมูลเพิ่มมากขึ้น) การให้ข้อมูลที่ครบถ้วน และถูกต้อง จะเป็ นผลดีกับผูส้ มัครขอวีซ่า ทางบริษทั ฯ จาเป็ นต้องขอข้อมูล
มากมาย และยุ่ งยากเพื่อทาให้วีซ่าอนุ มตั โิ ดยง่าย และไม่เสียเวลา หรือเสีย่ งที่วีซ่าจะไม่อนุ มตั ิ
1. หนังสือเดินทางที่มอี ายุ การใช้งานเหลือไม่ต่ ากว่ า 6 เดือน
2. ***สาคัญมาก*** รูปถ่ายสี หน้ าตรง พื้ นหลังสีขาวเท่านัน้ ขนาด 2x2 นิ้ว
จานวน 4 ใบ ต้องเห็นใบหน้ าชัดเจนและห้ามยิ้มเห็นฟั นและต้องไม่ใช่
สติ๊กเกอร์หรือรูปปริ้นจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
หากท่านไม่ได้รบั การพิจารณาวีซ่าเนื่ องจากรูปถ่ายไม่ได้ขนาดตามที่
สถานทูตกาหนด ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนื อจากราคาทัวร์
3. สาเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
4. สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
5. สาเนาใบสุทธิ (สาหรับพระสงฆ์) พร้อมเซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้ง
6. แจ้งที่อยู่ ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ พร้อมระบุ รหัสไปรษณีย์และหมายเลขโทรศัพท์บ้านหรือมือถือ
7. ถ้าเคยเดินทางเข้าอินเดียมาแล้ว กรุณาแจ้ง วัน/เดือน/ปี ที่เดินทางออกจากอินเดียล่าสุด
***เงื่อนไขสาคัญในการยื่ นวีซ่า***
การอนุมตั ิ วีซ่าเป็ นอภิสิทธ์ ิ ของทางสถานฑู ต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ ยวข้องใดๆ ทัง้ สิ้น ทัง้ นี้ บริษัทเป็ นเพี ยง
ตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ ผู้เดิ นทางเท่านั ้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานทูตเป็ นผู้
เก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นไม่ ว่ากรณี
ใดๆ ก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธ์ ิ ที่จะไม่ตอบเหตุผ ลของการปฏิเสธวีซ่ าในทุกกรณี
กรณี ที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุป๊ ออกเดินทางไม่ได้ เนื่ องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่ มโดนปฏิเ สธวีซ่า ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ ิ ในการไม่คืนเงินค่า วีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนอื่ นให้กับท่าน เนื่ องจากเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดย
สถานทูตเป็ นผู้เรียกเก็บ และท่านสามารถนาวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
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แผนที่ เดินทางไปแสดงตนเพื่ อ สแกนนิ้วมือและใบหน้ า
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หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิที์ ่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจ
แก้ไขได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้า
ทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่ น การนัดหยุ ดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.
เนื่องจากสภาวะน้ ามันโลกที่มกี ารปรับราคาสูงขึ้น ทาให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ ามันขึ้นในอนาคต
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิเก็
์ บค่าภาษีน้ ามันเพิม่ ตามความเป็ นจริง เพราะทางบริษทั ยังไม่ได้รวมภาษีน้ ามันใหม่ที่อาจจะ
เกิดขึ้น
3.
เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่ านสละสิทธิการใช้
์
บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินในทุ กกรณี
4.
บริษทั ฯมีสทิ ธิที์ ่จะเปลีย่ นแปลงหรือสับเปลีย่ นรายการได้ตามความเหมาะสมบริษทั ขอสงวนสิทธิที์ ่จะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีที่มผี รู ้ ่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่ าน
5.
การไม่รบั ประทานอาหารบางมือ้ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์
เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
6.
เมื่อท่ านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่ าท่ านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
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