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๒ สังเวชนียสถาน 3 วัน 2 คืน
(พุทธคยา-ราชคฤห์-นาลันทา-วัดเวฬุวัน-พาราณสี-สารนาถ)

โดยสายการบินแอร์อินเดีย
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บินตรงสู่ พุทธคยา-กลับจากพาราณสี
“ร่ วมตามรอยพุทธศาสดา และมหาศาสนสถาน ณ ดินแดนศักดิส์ ิทธิ์ชมพูทวีป”
วันแรก : กรุงเทพ – คยา – ราชคฤห์ – เขาคิชกูฏ – มหาวิทยาลัยนาลันทา – หลวงพ่อองค์ดา – คยา มหาสถูปเจดียพ์ ุทธคยา - กราบนมัสการพระพุทธเมตตา
03.00 น.
พร้อมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์อินเดีย หมายเลข W
ประตู 10 โดยมีพนักงานของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก
05:45 น.
ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI339
07:15 น.
คณะถึง สนามบินเมืองคยา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยและรับสัมภาระ
เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
จากนั้น
เดินทางสู่เมืองราชคฤห์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ
3 ชัว่ โมง นํ าท่านขึ้ นเขาคิชกูฏ เพื่อนมัสการและ
ทําสมาธิ ณ กุุิ .พระพุทธองค์, กุฏิพระอานนท์ ,
ถํ้าสุกรชาตาที่พระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์และที่
พระเทวฑัตกลิ้ งก้อนหิน ใส่ พระองค์ชมวัดอัม พ
วันของหมอชีวกโกมารภัจน์
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม
บ่าย
ชม มหาวิทยาลัยนาลันทามหาวิทยาลัยสงฆ์แห่ง
แรกของพุทธศาสนา สักการะหลวงพ่อองค์ดาที่
มีอายุมากกว่า 1 พันปี ได้เวลาพอสมควรนําท่าน
เข้าสู่โรงแรมที่พกั
คา่
รับประทานอาหารคา่ ที่โรงแรม
หลังอาหาร นําท่านสู่ มหาสถูปเจดียพ์ ุทธคยา สถานที่ประทับ
ตรัสรูอ้ ริยสัจธรรมบรรลุรูแ้ จ้งอนุ ตตรสัมมาสัมโพธิ
ญาณสําเร็จเป็ น พระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าใต้
ต้นพระศรี มหาโพธิ์ ในคื นพระจันทร์เต็ มดวงแห่ ง
เดื อนวิสาขะ นมัสการสัตตมหาสถานคือสถานที่
ประทับเสวยมุตติ 7 สัปดาห์ กราบนมัสการพระ
พุทธเมตตา เพื่อขอพรภายในวิหารเจดียพ์ ุทธคยา
ให้ท่านได้นัง่ ปฏิบตั ิธรรมตามอัธยาศัย
ที่พกั
โรงแรม Bodhgaya Gautam Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สอง : พุทธคยา-วัดไทยนานาชาติ-พาราณสี
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม แล้วนําท่านชม วัดทิเบต วัดญี่ปุ่น วัด
ภูฎาน และวัดไทย ซึ่งแต่ละวัดมีความงดงามที่แตกต่างกัน
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จากนั้น
เที่ยง
หลังอาหาร
คา่
ที่พกั

อิสระให้ท่านไปนมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์ กราบลาพระพุทธเมตตา ช้อปปิ้ งสินค้าที่
ตลาดพุทธคยา ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
นําท่านเดินทางสู่เมืองพาราณสี เป็ นเมืองหลวงของแคว้นกาสี เป็ นเมืองที่เจริญรุ่งเรือง
มากที่สุดแห่งหนึ่ งตั้งแต่ สมัยก่อนพุทธกาล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารคา่ ที่โรงแรม
โรงแรม Galaxy Varanasi Hotel หรือเทียบเท่า

พาราณสี – ชมพิธีการอาบน้ าล้างบาปของชาวฮินดู – สารนาถ – ชมธัมเมกขสถูป ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ – ชมพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดคือพระปางปฐมเทศนา-กรุงเทพฯ
05.00 น.
นําท่านล่องแม่น้ าคงคา ชมพิธีการอาบน้ าล้างบาปของชาวฮินดู ชมท่าเผาศพควันไฟ
ไม่เคยดับ ชมพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมอธิษฐานขอขมาต่อพระแม่คงคา

วันที่สาม :
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จากนั้น
08.00 น.

เที่ยง
15:45 น.
20.15 น.
หมายเหตุ:

เดินทางกลับโรงแรมที่พกั เพื่อรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นํ า ท่ า นสู่ ส ารนาถ ชม ธัม เมกขสถูป สถานที่ พ ระ
พุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา ในวันเพ็ญขึ้ น 15 คํา่
เดื อน 8 ก่ อน พุ ท ธศัก ราช 45 ปี อันเป็ นวัน
อาสาฬหบู ช า ชมมู ล คั น ธกุ ุิ ,ธั ม เมกขสถู ป , ชม
พิพิธภัณ ฑ์สารนาถ ภายในมีหัวเสามีหัวสิ งห์อยู่ 4
หัว และชม พระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดคือพระปาง
ปฐมเทศนา
รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม จากนั้นนาท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI340
คณะถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
..............................................................................................
โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ความปลอดภัย และสภาพอากาศของแต่ละเมือง
ซึ่งอาจล่าช้าจนทําให้บางสถานที่ท่องเที่ยวอาจไม่ทนั โดยจะคํานึ งถึงลูกค้าเป็ นสําคัญ

**ราคายังไม่ รวมค่า E VISA 0022 บาท/ท่ าน ไม่ ต้องโชว์ตวั เป็ นวีซ่า
สามารถใช้ เข้ าออกได้ 2ครั้ง มีอายุอยู่ได้ 60 วัน **
และค่ าทิปไกด์ +คนขับรถ 30USD/ท่ าน/ทริป**

อัตราค่าบริการ
วันที่เดินทาง
21-23 ธ.ค.60
28-30 ธ.ค.60
18-20 ม.ค.61
25-27 ม.ค.61
8-10 ก.พ.61
22-24 ก.พ.61

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเด็ก

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

(ใช้เตียง และไม่ใช้เตียง)

18,888
18,888
18,888
18,888
18,888
18,888

18,888
18,888
18,888
18,888
18,888
18,888

พักเดี่ยว
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษี สนามบินและธรรมเนี ยมเชื้ อเพลิง นํ้าหนักกระเป๋า
30 กินโลกรัม/ท่าน
 ค่าโรงแรมที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
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 ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 ค่ารถนําเที่ยวเป็ นเวลา 3 วัน
 ค่ า ประกัน อุ บั ติ เ หตุ ใ นระหว่ า งการเดิ น ทาง วงเงิ น 1,000,000 บาท/ท่ า น (ค่ า
รักษาพยาบาลวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท/ท่าน)
อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนื อรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 ค่าธรรมเนี ยม สําหรับนํ้าหนั กกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกําหนด เกิน 30
Kg.ขึ้ นไป
 ค่าทําหนังสือเดินทาง
 ค่าธรรมเนี ยมเชื้ อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 ค่าธรรมเนี ยมการขอวีซ่าอินเดีย 2,600 บาท/ท่าน
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่ น ท่านละ 30 USD/ท่าน/ทริป สําหรับหัวหน้าทัวร์ไทย
ขึ้ นอยูก่ บั ความพึงพอใจของท่าน
 ภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3% และภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% (ถ้ามี)
เอกสารประกอบการขอวีซ่า มีระยะเวลาในการทาวีซ่า ประมาณ 5-10 วันทาการ ไม่รวมเสาร์ – อาทิตย์
- หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่มีอายุใช้งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือนนับจากวัน
เดินทาง
- รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว โดยรูปถ่ายต้องถ่ายให้เห็นตัง้ แต่หน้าอกขึ้นไปโดยต้องให้
เห็นไหล่ทง้ั สองข้างและต้องเห็นใบหูดว้ ย )สามารถใช้มือถือถ่ายได้(แล้วส่งมาทาง
ไลน์
- สาเนาทะเบียนบ้าน
- สาเนาบัตรประชาชน
หลักฐานการขอวีซ่ามาให้เพื่อดาเนิ นการขอวีซ่า ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง
เงือ่ นไขการชาระเงิน ชาระเงินท่านละ 100000บาท วัน 20 ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทาง 0
เงือ่ นไขอืน่ ๆ
 การไม่รบ
ั ประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็ นเงินได้ เพราะ
การชาระค่าทัวร์เป็ นแพคแกจเหมาจ่าย
 รายการอาจมีการเปลีย
่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั
ในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนื อการควบคุมของทาง
บริษทั ฯ หรือ ค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การ
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สูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั เิ หตุต่างๆ บริษทั ฯ จะคานึ งถึงความปลอดภัยและความสะดวก
ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณี ท่กี องตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทางเข้าประเทศ เนื่ องจากมีสง่ิ ผิด
กฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทาง
เสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืน
เงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมด หรือ บางส่วน
บริษทั ขอสงวนสิทธิท่จี ะเลือ่ นการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณี ท่มี ีผูร้ ่วมคณะไม่ถงึ 15
ท่านบริษทั ฯ มีสทิ ธิ์ท่จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจ
แก้ไขได้

