
        ดกูอ่นอานนท ์สงัเวชนยีสถาน 4 ต าบล คอื สถานทีเ่ราตถาคตเจา้ประสตู ิ(ลมุพนี)ี 1, สถานทีเ่ราตถาคตเจา้ตรัสรูเ้ป็นพระ

อนุตตรสมัมาสมัโพธญิาณ (พุทธคยา) 1, สถานทีเ่ราตถาคตเจา้แสดงปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวัตตนสตูร (สารนาถ) 1, สถานที่

เราตถาคตเจา้เสด็จดับขนัธปรนิพิพาน (กสุนิารา) 1, สถานทีท่ัง้ 4 ต าบลนีแ้ล ควรทีพุ่ทธบรษัิท คอื ภกิษุ ภกิษุณี อบุาสก
อบุาสกิา ผูม้คีวามเชือ่ความเลือ่มใสในพระตถาคตเจา้ ควรด ู(นมัสการ) และควรจะใหเ้กดิความสงัเวชทั่วกนั 

                    ดกูอ่นอานนท ์ชนทัง้หลายเหลา่ใดเหลา่หนึง่ ไดเ้ทีย่วจารกิไปยังพุทธสงัเวชนยีสถานเหลา่นี ้ดว้ยความศรัทธาเลือ่มใส 
ชนทัง้หลายเหลา่นัน้ ครัน้ท ากาลกริยิาลง กายแตกดบัจักเขา้สูส่คุตโิลกสวรรค”์ (พระพุทธพจน/์คมัภรีม์หาปรนิพิพานสตูร) 

  

 

 
 
 
 

        License No. 
                                 11/09047 
 

 
 

    

 

ทวัรอ์นิเดยี-เนปาล-หมิาลยั : F  ครบ 4 ต าบล+ภเูขาหมิาลยั กาจมาณฑุ (8 วัน) 
นมสัการสงัเวชนยีสถาน 4 ต าบล สถานทีป่ระสูต ิ(ลุมพนิ)ี - ทีต่รสัรู ้ตน้พระศรมีหาโพธิ ์ 

เจดยีพ์ทุธคยา พระพุทธเมตตา (พทุธคยา) - ท ีแ่สดงปฐมเทศนา (สารนาถ) - ทีป่รนิพิพาน  
(กุสนิารา) - ราชคฤห ์เวฬุวนั ตโปธาราม เขาคชิฌกฏู หลวงพอ่ด า มหาวทิยาลยันาลนัทา - 
พาราณส ีลอ่งเรอืแมน่ า้คงคา – บนิภายในชมภเูขาหมิาลยั จดุชมววิยอดเขานาคารโ์กฏ ิ 

วงัปกัตะปูร-์วงัปาทนั ชุมชนศากยบุตร พระศรศีากยมนุ ีเจดยีส์ยมัภูวนาถ เจดยีพ์ทุธนาถ  
 

                              
   
  

 
 
 
             
 

    สวนลมุพนิ ี: สถานทีป่ระสูต ิ(เนปาล)         เจดยีพ์ุทธคยา อนุสรณแ์หง่ตรสัรู ้       ตน้พระศรมีหาโพธิ ์สถานทีต่รสัรู ้             

 
                            
 
 
 
 
 
 
 

   อสิปิตนมฤคทายวนั : ปฐมเทศนา  สาลวโนทยาน กสุนิารา : สถานทีป่รนิพิพาน     ปรนิพิพานสถปุ : สถานทีป่รนิพิพาน 

                                                                    
                             

  
 
 
 
 
 

ลอ่งเรอืแมน่ า้คง/พาราณส ี                         จดุชมววิทวิทศันภ์ูเขาหมิาลยั         เจดยีส์ยมัภูวนาถ สญัลกัษณ์กาจมาณฑ ุ

 
 
 
 

 
 

  F : ไปอนิเดยี-กลบัเนปาล บนิลงพาราณส-ีบนิภายในชมภเูขาหมิาลยั 

7-14 ธ.ค./ 2-9 ก.พ./ 12-19 ม.ีค./ สงกรานต ์12-19 เม.ย.  

 

รายการ TV “ธรรมหรรษา” สถานโีทรทศันอ์นิเตอรเ์น็ต ธรรมหรรษาทวี ีออนแอร ์24 ชม.รับชมทาง YouTube : Dhammahansa Channel 
www.dhammahansa.com,    www.dhttv.com,     www.btc2555.com,    www.watthaibodhi.com,    www.indiathai.com 
วทิย ุAM.963 จนัทร-์ศกุร ์: 09.30-10.00 น., AM.792 เสาร-์อาทติย ์: 23.00-24.00 น. โดย ดร.นติกิานต ์ธรรมหรรษากลุ (ดร.เบริต์) 

 

บรษิทั ธรรมหรรษาทวัร ์แอนด ์แทรเวล จ ากดั  
DHAMMAHANSA TOURS & TRAVEL CO., LTD. 
 

71/4 ถนนบรมราชชนน ีเขตบางกอกนอ้ย กทม. 1070 
Borommaratchachaonnani Rd., Bangkok 10700 Thailand 

Tel : (+66) 02-8845683-6, 081-9944790  
Fax : 02-8845682 E-mail: dhammahansa@yahoo.com                                        

www.dhammahansa.com Line ID:0819944790      

บรษิทั บางกอกไทย เซ็นเตอร ์จ ากดั 
BANGKOK THAI CENTER CO., LTD.  
 

71/4 ถนนบรมราชชนน ีเขตบางกอกนอ้ย กทม. 1070 
Borommaratchachaonnani Rd., Bangkok 10700 Thailand 

Tel: (+66) 02-8845683-6, 061-4026277 
Fax: 02-8845682  E-mail: btc2555@hotmail.com                                        

www.btc2555.com  Line ID: 0614026277     

 
License No. 
11/03632 

                          

http://www.youtube.com/watch?v=Nnwibl4vbqc&feature=youtu.be
http://www.dhammahansa.com/
http://www.dhttv.com/
http://www.btc2555.com/
http://www.watthaibodhi.com/
http://www.indiathai.com/
http://www.dhammahansa.com/
http://www.btc2555.com/
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โปรแกรม F  :  บินลงพทุธคยา+บินภายในชมภูเขาหิมาลยั นาครโกฎ-ิกาจมาณฑุ  (8 วนั)  
วนัเดนิทาง 8 วนั 

BKK-VNS-KTM-BKK 
โปรแกรม F : บนิลงพาราณส-ีกลบักาจมาณฑุ 

ครบ 4 ต าบล+หมิาลยั นาคารโกฎ-ิกาจมาณฑุ 

F1 : 49,900.- 
พักวดั+โรงแรม 

F2 : 56,900.- 
พักโรงแรมตลอด 

สาธยายพระไตรปิฎก(ศกุร)์   
7-14  ธ.ค.                                   

(1) 09.10-10.50 : 6E98 บนิสวุรรณภูม-ิพาราณส ี

     อสิปิตนมฤคทายวนั ปฐมเทศนา+พพิธิภัณฑส์ารนาถ 

วดัไทยสารนาถ/ 
วัดพทุธนานาชาต ิ

Surabhe/Westinn 

Amaya/Plaza 

                 (เสาร)์ 

มาฆบูชา  
2-9 ก.พ.                     

(2) ลอ่งเรอืงคงคา-พาราณส-ีพุทธคยา 

     ตน้พระศรมีหาโพธิ-์พระพุทธเมตตา-สตัตมหาสถาน 
     อชปาลนโิครธ-สชุาดาสถูป-เนรัญชรา 

ศนูยป์ฏบัิตธิรรมนานาชาต ิ
สนง.มลูนธิวิดัไทยโพธวิหิาร 
(อาคารเดมิ/โรงแรมลกัษมฯี) 

OM International 

Tathagat/Amaya 
Tajtarbar/Gutam 

                  (อาทติย)์                               
    12-19 ม.ีค. 

(3) พุทธคยา-ราชคฤห ์เขาคชิฌกฏู-วดัเวฬวุนั- 
     ตโปธาราม-หลวงพ่อด า-มหาวทิยาลัยนาลนัทา 

   สงกรานต ์  (จันทร)์ 

12-19 เม.ย. 

(4) พุทธคยา-เวสาล ีปาวาลเจดยี-์วดัป่ามหาวนั- 

     เกสลยีาสถปู-กสุนิารา  

วดัไทยกสุนิารา/ 

วดัไทยกสุาวด ี

Lotus/Imperial/ 

Residency 

                    (องัคาร) 

    

(5) กสุนิารา สาลวโนทยาน ปรนิพิพานสถปู-  

     มกฎุพันธเจดยี-์โทณเจดยี-์ลมุพนิ ี 

Little Buddha 

Ananda/Green 

Little Buddha 

Ananda/Buddhamaya 

                        (พุธ) 
 

(6) ลมุพนิ ีสถานทีป่ระสตู ิมายาเทววีหิาร-เสาอโศก 
     ไภรวา่-กาจมาณฑ-ุสยัมภวูนาถ-หมิาลยั  

10.00-10.45 น. U4 บนิภายในไภรวา่-กาจมาณฑ ุ  

Nagarkot Resort Nagarkot Resort 

                    (พฤหัส) 
    

(7) นาคารโกฎ-ิกาจมาณฑ-ุพระราชวงัโบราณ 
      วงัปาทาน-เทพกมุาร-ีพระศรศีากยมหามนุ ี          

Himalaya 
หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

  Himalaya 
หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

                      (ศกุร)์   (8) กาจมาณฑ ุพระเจดยีพ์ุทธนาถ-ชอ้ปป้ิงตลาดทะเมน 

     13.50-18.25 : TG 320 กาจมาณฑ-ุสุวรรณภูม ิ

กลบัไทย 

ไมม่พัีกเดีย่ว/เวน้โรงแรม 

กลบัไทย 

พักเดีย่ว+9,000.- 

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เวลาอินเดีย ชา้กวา่ไทย 1 ชัว่โมงคร่ึง 
    วนัแรก  : สุวรรณภูม ิ- พาราณสี – พพิธิภัณฑ์สารนาถ - อสิิปตนมฤคทายวนั ปฐมเทศนา                     เสาร์   

   07.30 น.- พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ E สายการบิน Indigo (6E) มีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับ   
 09.10 น.- ออกเดินทางสู่พาราณสี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Indigo เที่ยวบินที่ 6E 98 (ไม่มีบริการอาหาร) 
 10.50 น.- (เวลาท้องถิ่น/อนิเดีย) ถึงสนามบินนานาชาติพาราณสี/อนิเดีย ผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมือง-ศุลกากร 
12.30 น. – ออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ  สู่ต าบลสารนาถ เมืองพาราณสี รัฐอุตตรประเทศ สถานท่ีแสดงปฐมเทศนา 
13.00 น. – บริการอาหารกลางวนั ณ วดัไทยสารนาถ หรือโรงแรม (พกัวดัไทย+อาหารวดัไทย/พกัโรงแรม+อาหารโรงแรม) 

  14.30 น.- ชมพพิธิภัณฑ์สารนาถ มีพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา เป็นหินแกะสลกัสมยัคุปตะท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศอนัดบั 1  
                  จาก Unesco องคก์ารสหประชาชาติ+ชมหินแกะสลกัหวัสิงห์ 4 หวั ประจ า 4 ทิศ+พุทธรูปและเทวรูปต่างๆ มากมาย  
  15.00 น.- ถึงป่าอสิิปตนมฤคทายวนั สถานทีแ่สดงปฐมเทศนา  ทศันศึกษาและนมสัการ (1) ธัมมราชิกาสถูป สถานท่ีแสดง 
                  อนตัตลกัขณสูตรโปรดพระปัญจวคัคียไ์ดบ้รรลุพระอรหนัตใ์นวนัแรม  5 ค ่า เดือน 6 สูง 60 เมตร เส้นผา่ศูนยก์ลาง 
                 13 เมตร ปัจจุบนัเหลือ 1 เมตร (2) พระมูลคันธกุฎ ีสถานท่ีประทบัจ าพรรษาแรกของพระพุทธเจา้ สูง 61 เมตร  
                  กวา้ง 18 เมตร ปัจจุบนัเหลือ 5 เมตร ซ่ึงพระเจา้อโศกสร้างครอบไว ้ใหท้่านอธิษฐานจิตมีบา้นเรือนท่ีอยูเ่ยน็เป็นสุข 
                    
                      
 
 
 

 
     อสิปิตนมฤคทายวนั : ธมัเมกขสถปู ทีแ่สดงปฐมเทศนา  ธมัมราชกิสถปู ทีแ่สดงอนัตตลกัขณสตูร : เสาหนิอโศก (สงิหส์ีห่ัว) 
 

                    (3) เสาอโศก สูง 15.25 เมตร ดา้นบนมีสิงห์ 4 หวั หนัหลงัชนกนั ตราราชการอินเดียปัจจุบนัอยูท่ี่พิพิธภณัฑส์ารนาถ  

น าสวดมนตภ์าวนา : พระวทิยากรวดัไทยโพธวิหิาร พระมหาอาทติย-์ดร.พระมหาปรญิณภัสทร-์พระอ.ชมอ้ย 
หัวหนา้ทัวร/์ธรรมวทิยากร : ดร.นติกิานต ์ธรรมหรรษากลุ (ดร.เบริต์) ป.ธ.6,พธ.บ.,M.A.,Ph.D./ทมีงานI-India 
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                   (4) ยสเจดีย์ สถานท่ีแสดงอนุปุพพีกถา โปรดยสกุลบุตร (5) ธัมเมกขสถูป สถานท่ีแสดงปฐมเทศนาโปรด 
                     ปัญจวคัคีย ์โดยพระอญัญาโกณฑญัญะไดด้วงตาเห็นธรรมเป็นองคแ์รก สถานท่ีเกิดข้ึนแห่งวนัอาสาฬหบูชา 
                     สาธยายพระธัมมจักกปัปวตัตนสูตร ปฏิบติัธรรม และเวยีนเทียนองคม์หาสถูปใหญ่ สูง 33 เมตร มีเส้น  
                     ผา่ศูนยก์ลาง 28 เมตร ซ่ึงพระเจา้อโศกสร้าง พ.ศ. 234 พระสมณฟาเหียนมาถึงท่ีน่ี พ.ศ. 943-953 พระถงัซมัจงัมาท่ีน่ี 
                     พ.ศ. 1173-74 และอเล็กซานเดอร์ คนัน่ิงแฮม (เกิดลอนดอน/องักฤษ 13 ม.ค. 1814/2357 - 28 พ.ย. 1893/2436 อาย ุ 
                     19 ปี จึงมาเป็นวศิกรท่ีอินเดีย ติดยศร้อยตรี ไดช่ื้อวา่เป็นบิดาแห่งโบราณคดีอินเดีย) ไดขุ้ดคน้พบ พ.ศ. 2378 
   19.00 น.– บริการอาหารค ่า+ท าบุญทอดผา้ป่าบ ารุงวดั+และพกัท่ีวดัไทยสารนาถ (ห้องละ 3-4 คน) 
   หมายเหตุ : F2 บริการอาหารค ่า+พกัทีโ่รงแรม Meridian/Hidustan Int./Amaya/Westinn/Surabhe หรือเทียบเท่า 

   วนัทีส่อง : ล่องเรือคงคา-พาราณสี-พุทธคยา อชปาลนิโครธ-สุชาดาสถูป-เนรัญชรา-ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ   อาทติย์   
  หมายเหตุ : การล่องเรือคงคาใหเ้ลือก (1) เวลาเชา้รุ่งอรุณพระอาทิตยข้ึ์น (2) เวลาเยน็พระอาทิตยต์กดินชมพิธีคงคาอาระตี 
  04.30 น.- ต่ืนนอนเตรียมตวัออกเดินทางไปท่าเรือราชฆาต หรือท่าทศวเมศ (ควรไปล่องเรือก่อนแลว้กลบัมาอาบน ้ าทีหลงั) 
  05.00 น.- ออกเดินทางไปล่องเรือแม่น า้คงคา+ชมท่าน า้มณกิณัณกิา ท่ีเผาศพซ่ึงไฟไม่เคยดบัเลยประมาณ 4,000 กวา่ปี 
          - ท่าทศวเมศท่ีชาวฮินดูอาบน ้าลา้งบาป+ บูชาพระแม่คงคา+บูชาสุริยเทพ+พระอาทิตยข้ึ์นเหนือร่ิมฝ่ังคาคงท่ีสวยงาม 
  

     
 
 
 
 
       พาราณส ี: ลอ่งเรอืแมน่ า้คงคา         รุง่อรุณชมพระอาทติยข์ ึน้ รมิฝั่งคงคา       มณิกณัณิกาฆาต ทา่ทีเ่ผาศพ 
   07.30 น.- บริการอาหารเชา้ท่ีวดัไทยฯ/โรงแรม+จากนั้นออกเดินทางไปพุทธคยา (ระยะทาง 270 กม./ ประมาณ 6 ชม.) 
   08.30 น. –น าคณะนมสัการ “เจาคันธีสถูป” สถานท่ีพระพุทธเจา้พบปัญจวคัคียค์ร้ังแรกหลงัตรัสรู้ พระเจา้อโศกสร้างปี   
                พ.ศ.236 ซ่ึงพระเจา้หุมายนุมาหลบภยัถึง 15 ปี พ.ศ.2075 และพระเจา้อกับาร์ดดัแปลงเป็นเจดียแ์ปดเหล่ียม  
เช้า/เทีย่ง –จากแควน้กาสี (รัฐอุตตรประเทศ)+สู่มคธ (รัฐพิหาร)+บริการอาหาร (แพค็) ระหวา่งทางมีป้ัมน ้ามนัจุดพกัรถ 

  บ่าย      - ถึงพุทธคยา+เยีย่มชม“สุชาดาสถูป”บา้นนางสุชาดา บุตรของกฎุมพี ต าบลอุรุเวลาเสนานิคม ผูถ้วายขา้วมธุปายาส 
                 แด่พระมหาบุรุษโพธิสัตว ์ณ ตน้อชปาลนิโครธ+ชมท่าสุปปติฏฐะ ณ ริมฝ่ัง แม่น า้เนรัญชรา สถานท่ีทรงลอยถาด 
                 ทองค าอธิษฐานจิตเท่ียงทายวา่จะไดส้ าเร็จพระโพธิญาณหรือไม่ ?+สถานที่รับหญ้ากุสะจากโสตถิยะพราหมณ์ 
              -  เยีย่มชม “วดัพุทธนานาชาติ” เช่น วดัภูฐาน มีจิตรกรรมฝาผนงัปูป้ันท่ีสวยงาม+วดัญีปุ่่น ไหวห้ลวงพอ่ไดพุดสึ+ 
  เยน็      - เดินทางสู่ “โพธิมณฑล” +สวดมนตเ์จริญสมาธิภาวนา ณ (1) ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ สถานทีต่รัสรู้ของพระพุทธเจา้ 
                                                                                                                                    
 
 
 
 
 

ตน้พระศรมีหาโพธิ ์: สถานทีต่รสัรู ้    พระพุทธเมตตา     พระมหาเจดยีพ์ุทธคยา   พระแทน่วชัรอาสน ์โพธบิลัลงัก ์
 

              -นมสัการ (2) พระพุทธเมตตา อายปุระมาณ 1,400 ปี  ภายในพระมหาเจดีย์พุทธคยา+ทศันศึกษาสัตตมหาสถาน  
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               สถานท่ีเสวยวมุิตติสุขอนัเกิดจากการตรัสรู้เป็นเวลา 7 สัปดาห์ 7 สถานท่ีส าคญั คือ (3) พระแท่นวชัรอาสน์ หรือ 
               โพธิบลัลงักใ์ตต้น้โพธ์ิ  (4) อนิมิสเจดีย์+(5) รัตนจงกรมเจดีย์+(6) รัตนฆรเจดีย์+(7) อชปาลนิโครธ+(8) มุจลนิท์ 
               +(9) ราชายตนะ+(10) เสาหินของพระเจ้าอโศก สถานท่ีทรงรับหญา้กุสะ 8 ก า จากโสตถิยพราหมณ์แลว้น าไป 
                ปูลาดเป็นบลัลงักท่ี์ตรัสรู้ใตต้น้พระศรีมหาโพธ์ิ ในวนัเพญ็ข้ึน 15 ค ่าเดือน 6 (วสิาขบูชา) ก่อนพุทธศกัราช 45 ปี  
              - ถวายผา้ห่มเป็นพุทธบูชา เวยีนเทียนทกัษิณารอบตน้พระศรีมหาโพธ์ิ+จากนั้นใหท้่านอิสระท าบุญไหวพ้ระปิดทอง 
  เยน็/ค ่า  - บริการอาหารเยน็+พกัท่ีศูนยป์ฏิบติัธรรมนานาชาติธรรมหรรษา (DIMC.) หอ้งละ 2-3 เตียง มีน ้าอุ่น ฟรี ! wifi 
  หมายเหตุ : F2 บริการอาหารเยน็+พกัที่โรงแรม OM International/Tathagat/Nerachra/Taj Darbar/ หรือเทยีบเท่า 

     วนัทีส่าม  :  พุทธคยา-นาลนัทา-หลวงพ่อด า–ราชคฤห์-เวฬุวนั–เขาคิชฌกูฎ-ตโปธาราม            จันทร์ 
  05.30 น.- บริการอาหารเชา้ท่ีศูนยฯ์+เดินทางไปราชคฤห์ เมืองหลวงแควน้มคธ ท่ีเคยยิ่งใหญ่ของพระเจา้พิมพิสาร (70 กม.) 
  08.00 น.- เดินธุดงคข้ึ์นสู่ (1) เขาคิชกูฎ+นมสัการพระคันธกุฎท่ีีประทบัของพระพุทธเจา้+กุฏิพระอานนท์พุทธอุปัฎฐาก+ 
              ถ า้สุกรขาตา ท่ีพระสารีบุตรบรรลุพระอรหนัต+์ถ า้พระมหาโมลคัลลานะ+หน้าผาเชิงเขาคิชฌกูฏ สถานท่ีพระเทวทตัต ์
              กล้ิงหินใส่พระพุทธเจา้หมายปลงพระชนม ์ท าโลหิตุปปบาท+ (2) ชีวกมัพวนั วดัและโรงพยายาลหมอชีวกโกมารภจัจ ์
 
 
  
 
 
 

  ราชคฤห ์: มูลคนัธกฎุ ีเขาคชิฌกฎู   สถานทีเ่ทวทตักลิง้หนิปลงพระชนม ์         ถ า้สกุรขาตา         ถ า้พระมหาโมคคลัลานะ 
 

11.30 น.- บริการอาหารกลางวนั ณ วดัไทยนาลนัทา+จากนั้นเดินทางไปสู่ “บ้านนาลนัทา” ซ่ึงเป็นบา้นเกิดของพระสารีบุตรและ 
      พระมหาโมคคลัลานะ+นมสัการ (3) หลวงพ่อด า อาย ุ1,400 กวา่ปี สร้างในสมยัพระเจา้เทวาปาละ ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิไม่ถูกไฟไหม 
       เม่ืออดีตคร้ังถูกอิสลามเผาในปี พ.ศ.1766 อิสระใหท้่านนัง่รถมา้ (คนัละ 150 รูปี) หรือเดินทางเทา้ไปวหิารหลวงพอ่ด า 

 
 
 

  
                                                        
 

     น ัง่รถมา้ไปไหว ้       หลวงพอ่องคด์ า                 มหาวทิยาลยันาลนัทา              วดัเวฬวนัแหง่แรกของโลก : ราชคฤห ์
 

14.00 น.- (3) ชมมหาวทิยาลัยนาลนัทา เป็นมหาวทิยาลยัพุทธศาสนาแห่งแรกท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในโลก มีพระสงฆ ์
                นกัศึกษาประมาณ 10,000 รูป ครูอาจารย ์1,500 คน+พระสถูปใหญ่บรรจุพระอรหนัตธาตุของพระสารีบุตร 
15.30 น.- (4) “มาฆบูชาร าลกึ” ยอ้นรอยอดีตคร้ังพุทธกาล ณ วดัเวฬุวนั วดัแห่งแรกในโลกท่ีพระเจา้พิมพิสารไดส้ร้างถวาย  
               ซ่ึงพระอริยสงฆส์าวก 1,250 รูป ลว้นเป็นเอหิภิกขอุุปสัมปทามาประชุมกนัโดยมิไดน้ดัหมาย พระพุทธเจา้แสดง 
               โอวาทปาฏิโมกข ์ท าใหเ้กิดวนั “มาฆบูชา” ข้ึนในโลก+(5) ชมตโปธาราม ท่ีอาบน ้าแร่ร้อนแบ่งตามชั้นวรรณะ 4 
16.00 น.- (6) ชมคุกเป็นคุมขังพระเจ้าพมิพสิาร+(7) รอยเกวยีโบราณ+(8) ถ า้มหาสมบัติของพระเจ้าพมิพสิาร+กลบัพุทธคยา 
เยน็/ค ่า  - ถึงพุทธคยา+บริการอาหารเยน็+และพกัท่ีศูนยป์ฏิบติัธรรมฯ (DIMC.)+ท าบุญทอดผ้าป่าเพ่ือสร้างวดัไทยโพธิวหิาร 
หมายเหตุ : F2 บริการอาหารเยน็+พกัทีโ่รงแรม OM International/Tathagat/Nerachra/Taj Darbar/หรือเทยีบเท่า 
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      วนัทีส่ี่  :  พุทธคยา-ไวสาล-ีปาวาลเจดีย์ -วดัป่ามหาวนั-เกสรียสถูป-กุสินารา                                  องัคาร 
06.00 น.- บริการอาหารเชา้ท่ีศูนยฯ์+ออกเดินทางไปกุสินารา ผา่นเมืองปัตนะ (อดีตปาฎลีบุตรท่ีเคยยิง่ใหญ่ของพระเจา้อโศก)  
11.30  น.- ถึงเวสาลี เมืองหลวงแควน้วชัชี+บริการอาหารกลางวนั (แพค็) ณ ร้านอาหาร ริมสระโบกขรณีหนา้เมืองเวสาลี 
12.30 น. – นมสัการ (1) พระสถูปปาวาลเจดีย์ สถานท่ีพระพุทธองคท์รงปลงอายสุังขารวา่จะปรินิพพานภายใน 3 เดือน 
14.00 น.– ถึง (2) วดัป่ามหาวัน สถานทีเ่กดิขึน้แห่งภิกษุณีสงฆ์องค์แรกของโลก คือ พระนางมหาปชาบดีโคตรมี+นมสัการ  
                 พระสถูปกูฎาคารสาลา+ชมเสาหินอโศก มีรูปป้ันสิงโตอยูบ่นหวัเสาท่ียงัสมบูรณ์อยูมี่สองแห่ง ณ ท่ีน้ี และสังกสั 
                 สนคร+นมสัการ“พระคันธกุฎ”ี ท่ีประทบัทรงจ าพรรษาท่ี 5 ของพระพุทธเจา้ ซ่ึงเจา้ลิจฉวพีระนามวา่มหาลิไดทู้ล 
                 อาราธนาให้เสด็จมาโปรดชาวเมือง เป็นตน้ก าเนิดแห่งน ้าพระพุทธมนตท่ี์พระอานนทไ์ดเ้รียนบทรัตนสูตรและ 
             รับประทานบาตรมาประพรมทัว่เมืองเวสาลี ท าใหภ้ยัทั้ง 3 คือ ทุพภิกขภยั+อหิวาตกภยั+อมนุสสภยั อนัตรายหายไป 
 
                                                                                                
 
 
 
   ปาวาลเจดยี ์ทีป่ลงอายุสงัขาร     วดัป่ามหาวนั ทีเ่กดิข ึน้แหง่ภกิษุสงฆ ์: เวสาล ี(วชัช)ี    เกสรยีาสถปู (แควน้วชัช-ีมัลละ) 

  

 15.00 น.- ออกเดินทางไปกุสินารา ผา่นหมู่บา้นเกสรียา+นมสัการ (3) เกสะเรียสถูป สร้างสมยัเดียวกบั “สาญจีสถูป” 
 19.00 น.- ถึงกุสินารา+บริการอาหารค ่า+ทอดผา้ป่าบ ารุงวดั+พกัท่ีวดัไทยกุสินารา  หรือวดัธิเบต/วดัมหินดอร์ในเครือวดัไทยฯ 

    หมายเหตุ : ส าหรับ F2 บริการอาหารเยน็+พกัทีโ่รงแรม Lotus Nickko/ Imperial/Residency/Adelphi Grande  

       วนัที่ห้า  :  กุสินารา (อนิเดีย) - ลุมพนีิ (เนปาล) มายาเทววีหิาร-เสาหินอโศก                               พุธ 
 06.00 น.– บริการอาหารเชา้ท่ีวดัไทยฯ+เดินทางสู่ “สาลวโนทยาน” ของเจา้มลัละกษตัริย ์เมืองกุสินารา นมสัการ 
 เช้า           (1) ปรินิพพานสถูป ซ่ึงพระเจา้อโศกสร้างครอบสถานท่ีปรินิพพานของพระพุทธเจา้+(2) ปรินิพพานวิหาร 
                 ซ่ึงโอปูคย ูและอูโปเหล่ง ชาวพม่าสร้างถวาย พ.ศ.2470  น าคณะสวดมนตเ์จริญสมาธิภาวนา ณ เบ้ืองหนา้องค ์
                 พระพุทธอนุฏฐไสยาสน์ พระนอนปางปรินิพพาน ซ่ึงนายช่างชาวเมืองมถุราช่ือ “ถินา” สร้าง พ.ศ.950 + 
                 นมสัการ (3) มณฑป ท่ีประดิษฐานพระพุทธสรีระ+(4) มกุฏพนัธนเจดีย์ สถานท่ีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                        
    สาลวโนทยาน : กสิุนารา สถานทีป่รินิพพาน         พระพุทธปรินิพพาน สร้าง พ.ศ. 950          มกฎุพนัธนเจดย์ี ถวายพระเพลงิพระพุทธสรีระ 
 

                (5) โทณพราหมณ์เจดีย์ ท่ีโทณพราหมณ์แบ่งพระบรมสารีริกธาตุใหแ้ก่ราชทูตทั้ง 7 เมือง รวมกุสินาราเป็น 8 เมือง 
  11.00 น.–บริการอาหารกลางวนัท่ีวดัไทยฯ/โรงแรม+หลงัอาหารใหท้่านเยีย่มชมวดั+ถ่ายรูปท่ีระลึก ณ พระมหาธาตุเจดีย ์
  12.00 น.–จากน้ันเดินทางสู่สวนลุมพนีิ  ประเทศเนปาล (ระยะทาง 190 กม./5 ชม. เตรียม Passport มอบใหท้างบริษทัฯ)  
  15.30 น.–ถึงด่านชายแดนแวะพกัเขา้หอ้งน ้า วดัไทย 960+ด่ืมชากาแฟ+ทานโรตี (ขณะเจา้หนา้ท่ี ท าเอกสาร ตม.อินเดีย–เนปาล) 
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  16.30 น.– ถึง “สวนลุมพนีิ” สถานท่ีประสูติของพระพุทธเจา้+สวดมนตเ์จริญสมาธิเวียนเทียน ณ (6) เสาหินพระเจ้าอโศก  
                   และ+(7) มายาเทววีหิาร  อนุสรณ์สถานแห่งการประสูติกาล ภายในวหิาร มีซากอิฐโบราณอาย ุ2,300 กวา่ปี 
                                                                                                                                                               
                                                                                                                     
 
 
 

 
    ลมุพนิ ี: สถานทีป่ระสตู ิ(เนปาล)   มายาเทววีหิาร อนุสรณ์การประสตู ิ  รอยพระบาท 1 ใน 7 เกา้ 

                  มีหินแกะสลกัเป็นรูปแสดงการประสูติของเจา้ชายสิทธตัถะ ขณะท่ีพระนางสิริมหามายาเทวทีรงประทบัยนืเหน่ียว 
                  ก่ิงไมส้าละ ซ่ึงประสูติจากพระพุทธมารดาในท่าประทบัยนื ทรงยา่งพระบาทได ้7 กา้ว แลว้ทรงเปล่งอาสภิวาจา     
              +(8) ชม “สระโบกขรณ”ี เป็นสถานท่ีสรงสนานของพระพุทธมารดา ในวนัเพญ็ ขึน้ 15 ค ่า เดือน 6 (ก่อน พ.ศ. 80 ปี)  
 18.00 น.- F1/F2 : บริการอาหารค ่า+พกัที่โรงแรม little Buddha/Ananda/ Zampala/Buddhmaya หรือเทียบเท่า  

     วนัที่หก  :  ลุมพนีิ (เนปาล) – ไภรว่า-กาจมาณฑุ เจดีย์สยมัภูวนาถ-นาคาร์โกฎ ิ                         พฤหัส 
 06.00 น.–บริการอาหารเชา้ท่ีโรงแรมฯ+จากนั้นเดินทางไปสนามบินไภรวา่ (ช่ือใหม่ สิทธารถนคร/พุทธโคตมะแอร์พอร์ต) 
 10.00 น.– ออกเดินทางจากสิทธารถนคร (ไภรว่า) ไปกาฐมาณฑุ  โดย Buddha Air Airlines เทีย่วบินที ่U4-856 (45 นาที) 
 10.45 น. – ถึงสนามบินเมืองกาฐมณัฑุ+ต่อรถโคช้ปรับอากาศ เดินทางสู่กาฐมาณฑุ เมืองหลวงของเนปาล ตั้งอยูใ่นหุบเขา 
                   กาฐมาณฑุ  เป็นหุบเขาท่ีมีขนาดไม่ใหญ่มากนกั มีความสูงประมาณ 1,200 - 1,500 เมตร บนพื้นท่ีเนินเขา        
                   ระดบักลางของเทือกเขามหาบารัต หรือมหาภารตะ  ซ่ึงมี “แม่น า้บักมาตี” (Bagmati) ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิไหลผา่น 
 11.30 น. – เดินทางถึงกาจมาณฑุ นัง่รถผา่นชมเมืองหลวงเนปาล +บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 14.00 น. - นมสัการ “พระเจดีย์สยมัภูวนาถ” เป็นเจดียท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดในประเทศเนปาล  สร้างในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช  
                   มีเสาหินของพระเจา้อโศกมหาราชตัง่อยู ่ สันนิษฐานวา่เป็น 1 ใน 84,000 เจดียท่ี์พระเจา้อโศกมหาราชสร้างไว ้
                   ต่อมามีการบูรณะและก่อสร้างเพิ่มเติมในสมยัของพระเจา้มานะเทวะ ในปี พ.ศ. 963 องคเ์จดียมี์อายกุวา่ 2,300 ปี 
                   องคส์ถูปเป็นทรงโอคว  ่าขนาดใหญ่ท่ีมีสีขาวนวลตา เหนือองคส์ถูปข้ึนไปเป็นแท่นบลัลงักส่ี์เหล่ียมทั้งส่ีดา้น 
                   ภาพเขียนสีรูป “ดวงตาแห่งปัญญา” ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี พ.ศ.2522 
   
                                                           
 
 
 
 

 15.00 น.- ออกเดินทางสู่ภูเขาหิมาลยั ผา่นทุ่งนาขั้นได+แปลงผกัขั้นบนัได จนถึงยอดเขานาคาร์โกฎิ หน่ึงในเทือกเขาหิมาลยั 
 เยน็/ค ่า  - ชมทวิทัศน์ภูเขาหิมาลยั ยามพระอาทติย์ตกดินเหนือเทือกเขาหิมาลยั+บริการอาหารเยน็+พกัที่โรงแรมนาคาร์โกฏิ 

     วนัทีเ่จ็ด  :  นาคาร์โกฎ ิพระอาทติย์ขึน้หิมาลยั-กาจมาณฑุ วงัปักตะปูร์-วงัปาทัน                      ศุกร์ 

  06.00 น.–รุ่งอรุณชมพระอาทิตยข้ึ์น ณ จุดชมววิทวิทัศน์หิมาลยั ล าแสงแรกโผล่พน้ขอบฟ้าเหนือเทือกหิมาลยัอนัสวยงาม 
                  สัมผสัเทือกเขาหิมาลยั ยอดเขาท่ีสูงกวา่ 8000 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเลไดแ้ก่ ยอดเขาทั้ง 5 ยอดของเทือกเขาหิมาลยั    
                  ไดแ้ก่ เอเวอเรสต+์โชย+ูมาลาคู+โลดเส+มานาสรู ซ่ึงยอดเขา “เอเวอเรสต์” (Everest) สูงท่ีสุดในโลก 8,844.43 เมตร    
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                 (29,017 ฟุต) หากทศันวสิัยดี อากาศเป็นใจสามารถมองเห็นยอดเขาเอเวอเรสต ์และยอดเขาอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งงดงาม        
                   (เปรียบเสมือนหญิงสาววนัไหนอารมณ์ดีจะเห็นรอยยิม้ ถา้อารมณ์ไม่ดีก็ไม่เห็น การชมภูเขาหิมาลยัก็เหมือนกนั) 
  07.00 น.-บริการอาหารเชา้ท่ีโรงแรมฯ+จากนั้นเดินทางลงจากภูเขาหิมาลยักลบักาจมาณฑุ ชมทิวทศัน์ ตน้สน ทุ่งขาขั้นบนัได     
                                                                                                                                                                        
 

                                                                                                                     
  
 

                                                         
         

  09.00 น.-เท่ียวชมเมือง “ปักตะปูร์ หรือ ภาทคาวนั” (Bhaktapur or Bhadgaon) ตั้งอยูสู่งจากระดบัน ้าทะเล 1,401 เมตร             
                   ครอบคลุมพื้นท่ี 4 ตารางไมล์ “ปักตะปูร์ หรือ เมืองแห่งผู้มีจิตศรัทธา” (City of Devotees) มีช่ือเสียงในดา้นการ                        
                   แกะสลกัไมแ้ละหมวกแก๊ป+เท่ียวชม “จัตุรัสปักตะปุร์ ดูร์บาร์” (Bhaktapur Durbar Squrae) ท่ีตั้งของหมู่ 
                   พระราชวงั วิหารและส่ิงก่อสร้างต่างๆ ในศิลปะสกุลช่างเนทาวารีแท ้ เร่ิมตน้ท่ีประตูทองค า (Sun Dhaka หรือ  
                   Golden Gate)  เป็นทางเขา้น าไปสู่ลานของ “พระราชวงัชม 55 พระแกล” (Palace of 55 Windows) ซ่ึงประตู 
                   ทองค าสร้างโดยกษตัริยร์านจิต มลัละ (King Ranjit Malla) เป็นประตูท่ีมีการแกะสลกังดงามและสมบูรณ์ท่ีสุด 
                   ในโลก มีการประดบัตกแต่งลวดลายของเหล่าเทพและอสูรต่างๆ อยา่งละเอียดประณีต+ชมระฆงัหมาเห่า+ 
                   ประตูสิงห์+รูปป้ันกษัตริย์ภูปตินทระมัลละ+วดัดทตัตะไตรยะ+ชมหนา้ต่างแกะสลกัเป็นรูปนกยงูท่ีสวยงาม  
                  +วดัไภราพนาถ สร้างข้ึนเพื่อถวายพระเจา้ไภราพ ซ่ึงเป็นเทพเจา้แห่งความน่าเกรงขาม ปางหน่ึงของพระศิวะ 
                  +วดัมณฑปญาฏะโปละ  เป็นมณฑปสูงท่ีสุดในเนปาลโดดเด่นดว้ยหลงัคา 5 ชั้น ถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองน้ี 
  11.30 น.- บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร+จากนั้นเยี่ยมชมชุมชนศากยบุตรสืบเช้ือสายมาจากกบิลพสัดุค์ร้ังพุทธกาล 
  14.00 น.- เท่ียวชม “พระราชวงัปาทนั” (Patan Palace) ถือไดว้า่เป็นตน้แบบของงานสถาปัตยกรรมแบบศิขะระ (Shikhara  
                   style) ของเนปาล ตั้งอยูใ่นบริเวณจตุัรัสปาทนั “ดูร์บาร์” ในเขตพระราชวงัและจตุัรัสปาทนั ประกอบไปดว้ย  
                   “ฉอก” (Chowk) หรือ “ลาน” ท่ีส าคญั 3 แห่ง ไดแ้ก่ มุลกลาง ฉอก (Central Mul Chowk) สุนทรี ฉอก (Sundari  
                    Chowk) และ เกศาร์ นารายณั ฉอก (Keshar Narayan Chowk) บริเวณตรงกลางสุนทรี ฉอก มีหอ้งอาบน ้าหลวง                  
 
 
 
 

 
 
                    (Royal Bath) ท่ีเรียกวา่ “ตุศาหิต”ี (Tushahity) ซ่ึงนบัวา่เป็นสถาปัตยกรรมหินช้ินส าคญั  จตุัรัสน้ีไดรั้บการ 
                    ข้ึนทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโกเป็นมรดกโลกอีกแห่งหน่ึงในปีพ.ศ.2522  “พระราชวงัปาทัน” สร้างใน 
                    สมยัพระเจา้อโศกมหาราช ช่วงศตวรรษท่ี 3 ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นเมืองแห่งศิลปะและหตัถศิลป์  เดินเท่ียว 
                    ชมบรรยากาศเมืองปาทนั ชม “จัตุรัสปาทนั” ตั้งอยูใ่จกลางเมือง จตุัรัสน้ีประกอบดว้ยพระราชวงัโบราณ 
                 +ชม “วดักฤษณะ มัณฑีร์” (Krishna Mandir) สร้างปี พ.ศ. 2180  ตรงขา้มกบัสุนทรียฉ์อก  เป็นวดัแห่งองค ์
                   พระกฤษณะ  และเป็นวดัแห่งเดียวในเนปาลท่ีมียอดเจดีย ์21 ยอดท่ีท าจากหินแกรนิตสีเทาทั้งหมด+ 

http://www.oceansmile.com/nepal/Patan.htm
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                  “วดักุมเภสวอร์” (Kumbheshwor Temple) เป็นวดัท่ีสร้างเพื่ออุทิศแด่พระศิวะ มีหลงัคา 5 ชั้นลดหลัน่กนั  
                   สร้างข้ึนในรัชสมยัของกษตัริยช์ยัฐิติแห่งราชวงศม์ลัละ (King Jayasthiti Malla) เป็นวดัท่ีเก่าแก่มากท่ีสุดใน 
                    เมืองปาทนั มีงานประติมากรรมท่ีหาดูไดย้าก  เช่น  งานแกะสลกัตามคนัทวยและบานประตู ในเดือนสิงหาคม 
                    ของทุกปีจะมีการจดังานเทศกาลวนัชะไน ปุรนีมา (Janai Poornima Day)+“วดัทอง” (Golden Temple) หรือ 
                    วดัหิรัณยะวรรณะ มหาวหิาร (Hiranya Varna Mahavihan) เป็นวดัในพุทธศาสนา ลกัษณะเป็นเจดียสู์ง 3 ชั้น 
                    หลงัคาท าดว้ยแผน่ทองเป็นเส้นยาวลงมาจรดพื้นดิน สร้างข้ึนตามความเช่ือท่ีวา่จะเป็นเส้นทางเดินไปสู่สวรรค ์ 
                    จึงประดบัตกแต่งดว้ยทองเหลืองและทองแดงจนอร่ามเรือง เป็นวดัเก่าแก่นบัพนัปีมีช่ือเสียงท่ีสุดของวงัปาทนั                    
                    เป็นท่ีประดิษฐานของโลเกศวร (Lokeshwor)+นมสัการ “พระศากยมุนี” สร้างในศตวรรษท่ี 12 โดยกษตัริย ์
                    บสัการ์ เวอร์มาร์ (King Bhaskar Verma) ชั้นบนของเจดียมี์พระพุทธรูปทองค าและธรรมจกัรทองค าอยูด่ว้ย 
   18.00 น. – บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร+พกัท่ีโรงแรม HIMALAYA  (4 ดาว) หรือเทียบเท่า พกัผอ่นตามอธัยาศยั  
     วนัทีแ่ปด : นาคาร์โกฎ ิพระอาทติย์ขึน้หิมาลยั-กาจมาณฑุ พระราชวงัปักตะปูร์-พระราชวงัปาทนั     เสาร์ 

 06.00 น.–บริการอาหารเชา้ท่ีโรงแรม+จากนั้นไปนมสัการพระมหาเจดีย ์“พุทธนาถ (Boudhanath)” อายปุระมาณ 1,500 ปี  
 เช้า           เป็นศิลปะผสมระหวา่งเนปาลกบัทิเบต ต่อมา พ.ศ. 2502 ชาวทิเบตไดอ้พยพมาอยูบ่ริเวณรอบพระมหาเจดีย ์และ 
                 พ.ศ.2522 ไดรั้บประกาศใหเ้ป็น “มรดกโลก” ถือเป็น 1 ใน 7 ของมรดกโลกเนปาล เป็นเจดียใ์หญ่ท่ีสุดในเนปาล 
                 สูง 38 เมตร มีเส้นผา่ศูนยก์ลาง 32 เมตร ถือเป็นจุดศูนยร์วมจิตใจของชาวพุทธทิเบต มีร้านคา้ใหช้อ้ปป้ิงมากมาย 

                                                                   
  10.00 น.- ชอ้ปป้ิงสินคา้ทิเบตและพี้นเมืองเนปาลท่ีตลาดทะเมน+จากนั้นเดินทางไปสนามบินนานาชาติตรีภูวนั 
  11.30 น.– ถึงสนามบินตรีภูวนั+บริการเช็คอิน+โหลดกระเป๋าสัมภาระ+แจกบตัรท่ีนัง่โดยสาร (พระสงฆแ์ม่ชี ถวายแพค็)  
  13.50 น.– ออกเดินทางกลบัไทย  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที ่TG 320  (มีบริการอาหารบนเคร่ืองบิน)    
  18.25 น.– ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมเก็บความทรงจ าและความประทบัใจ “นมสัเต/สวสัดีครับ/ค่ะ” 

เง ือ่นไขบรกิารทวัร ์ :  ทา่นละ  F1 : 49,900.-บาท / F2: 56,900.-บาท  
F1 : พกัโรงแรม 3+วดัไทย 2+ศนูยธ์รรมหรรษา 2 คนื รวม 7 คนื ทา่นละ 49,900.-  
F2 : พกัโรงแรม 7 คนื ทา่นละ 56,900.- บาท (หอ้งละ 2 คน) พกัเดีย่วเพิม่ 9,000.-  

 (เฉพาะพระสงฆ+์สามเณร+แมช่มีหีนังสอืสทุธบิรรณ ลดทา่นละ 2,900.- บาท) 
วนัสมคัร/รบั Passport จา่ยมดัจ ากอ่น 20,000.- บาท/สว่นทีเ่หลอืกอ่นเดนิทาง 30 วนั 

 

 

 หลกัฐานในการเดินทาง  :  ส่งก่อนวนัเดินทางอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า  15 วนั                
        (1)   หนงัสือเดินทาง (Passport) มีอายกุารใชง้านเหลือไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน              
        (2)  ส าเนาบตัรประชาชน+ทะเบียนบา้น จ านวน  1 ชุด 
        (3)  รูปถ่ายภาพสีพื้นขาว  ขนาดกวา้ง 2 น้ิว  ยาว 2 น้ิว (2 X 2 ) จ านวน 4 ใบ                                 
หมายเหต ุ: บรษิทัฯ จะท าวซีา่ออนไลนใ์หไ้ปสแกนนิว้มือ้ทีส่นามบนิอนิเดยี 
                  ทีเ่คานเ์ตอร ์ตม.ขาเขา้ มอีายวุซีา่ 2 เดอืน กรณีตอ้งการไปท า 
                  วซีา่ปกต ิอายวุซีา่ 6 เดอืน-1 ปี ตอ้งไปสแกนนิว้มอืทีศ่นูยท์ าวซีา่ 
                  อนิเดยีดว้ยตนเอง และตอ้งเสยีคา่วซีา่เพิม่อกีทา่น 2,500.-(1 ปี) 
 
 

(พืน้หลงัขาวเท่าน้ัน) 
เท่าขนาดจริง ใช้รูปทาบดูได้ 

สูง 2 นิว้ 

 
กว้าง 2 นิว้ 
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เง่ือนไขรายการทวัร์  :  ใหผู้เ้ดินทางอ่านท าความเขา้ใจก่อนซ้ือทวัร์  อตัรานีร้วม :-  (อตัราค่าบริการขา้งบน) 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ–ยา่งกุง้–คยา-กรุงเทพ    ค่าวซ่ีาอินเดีย-เนปาล+ค่ารถโคช้ปรับอากาศ 
 F1 : ค่าทีพ่กัศูนย์ปฏิบัติธรรม+วดัไทยฯ/วดันานาชาติ +โรงแรม (7 คืน) หรือ F2 : พกัโรงแรมมาตรฐาน 3+4 ดาว 7 คืน    
 ค่าอาหาร+ค่าเขา้ชมสถานท่ีซ่ึงระบุไวใ้นรายการ      ค่าระวางน ้าหนกั 20 กิโลกรัม (น ้าหนกัเกินจ่ายเอง/ไม่รวมค่าทวัร์)  
 ประกนัภยัในการเดินทาง กรณีท่ีเสียชีวติเน่ืองจากอุบติัเหตุ จะคุ้มครองเป็นจ านวนเงิน 2,000,000 บาท (คุ้มครอง  
      ผู้เอาประกนัภัย อายุระหว่าง 1-75 ปี  และกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัอายุ 6 เดือน ไม่ถึง 1 ปี หรือ ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง  
      50 % ของวงเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของกรมธรรม ์ ในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายสูุงกวา่ 85 ปี  
      ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง คือ ไม่มีการคุม้ครอง ทั้งน้ี ตามเง่ือนไขในกรมธรรมข์องบริษทั ประกนัภยัฯ)  
 กรุณาวางเงินมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท หลงัจากท่ีไดท้  าการจอง และท่ีนัง่จะถูกยนืยนัเม่ือไดรั้บค่ามดัจ าแลว้เท่านั้น  
 หลงัจากช าระค่ามดัจ าแลว้ สามารถเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได ้ก่อนท่ีบริษทัฯ จะท าการออกตัว๋ล่วงหนา้ 1-2 อาทิตย ์ หรือถา้ 
       ออกตัว๋แลว้ บางสายการบินเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได ้ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนด หรือบางสายการบินเปล่ียนช่ือไม่ได ้
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด เวน้แต่กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หกัเงินค่าตัว๋ท่ีจ่ายแลว้ตามเป็นจริง  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ขอวงเงินของราคา ในทุกรณี  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนั (นอ้ยกวา่ 15 วนั) ขอสงวนสิทธิเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ ในทุกรณี  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้เช่น ภยัธรรมชาติ 
การจลาจล และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์  
 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธเขา้
เมืองโดยด่านตรวจคนเขา้เมืองตน้ทางหรือปลายทาง ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใหใ้นทุกกรณี  
 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ  
       ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการแลว้ทั้งหมด 
 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่วา่จะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเล่ือน 
      วนัเดินทางหรือคืนเงินได ้บางกรณีอาจจะเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางไดโ้ดยเสียค่าธรรมเนียมตามท่ีสายการบินก าหนด  
 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม กรณีจ าเป็นตอ้งเปล่ียนสายการบิน ทางบริษทัฯ จะแจง้ให้ 
       ทราบล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัฯ จะยดึถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

อตัรานีไ้ม่รวม :-  (อตัราค่าบริการขา้งบน)               ค่าใชจ่้ายส่วนตวั หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %    ค่าบริการและค่าใชจ่้ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ  

 ทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่น+คนขับรถ+เด็กรถ+เด็กขนประเป๋าตามวดั+โรงแรม  อนิเดีย-เนปาล เกบ็ทปิรวม คนละ 1000 บาท 
และทปิหัวหน้าทวัร์ไทย ให้ตามความเหมาะสมทีท่่านพงึพอใจ ทั้งนี ้จะเกบ็วนัแรกทีเ่ดินทางถึงอนิเดีย เพราะต้องจ่ายทปิทุกวัน 
หมายเหตุ :- นิมนต์พระธรรมวทิยากร/เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวทิยากร ได้จัดงบบูชาธรรมไว้แล้ว ท่านจะถวายเพิม่ได้ตามศรัทธา     

 
 

 


