
        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 A : ครบ 4 ต าบล 9 พทุธสถาน (7 คนื/8 วัน) ตามรอยบาทพระศาสดานมสัการ 

สงัเวชนยีสถาน 4 ต าบล (1) สถานทีป่ระสูต ิ(ลุมพนิ)ี มายาเทววีหิาร เสาหนิอโศก (2) ทีต่รสัรู ้
ตน้พระศรมีหาโพธิ ์(พทุธคยา) เจดยีพ์ทุธคยา พระพทุธเมตตา (3) ท ีแ่สดงปฐมเทศนา(สารนาถ) 
อสิปิตนมฤทายวนั (4) ท ีป่รนิพิพาน (กุสนิารา) สาลวโนทยาน (5) ราชคฤห ์เวฬุวนั ตโปธาราม 
เขาคชิฌกฏู (6) นาลนัทามหาวทิยาลยั หลวงพอ่ด า (7) เวสาล ีปาวาลเจดยี ์วดัป่ามหาวนั 

(8) สาวตัถ ีเชตวนัมหาวหิาร ยมกปาฏหิารยิ-์พาราณส ีลอ่งเรอืคงคา (9) กบลิพสัดุ ์นครพทุธบดิา 
 

                              
   
  

 
 
 
             
 

    สวนลมุพนิ ี: สถานทีป่ระสูต ิ(เนปาล)         เจดยีพ์ุทธคยา อนุสรณก์ารตรสัรู ้       ตน้พระศรมีหาโพธิ ์สถานทีต่รสัรู ้             

 
                            
 
 
 
 
 
 
 

   อสิปิตนมฤคทายวนั : ปฐมเทศนา  สาลวโนทยาน กสุนิารา : สถานทีป่รนิพิพาน     ปรนิพิพานสถปุ : สถานทีป่รนิพิพาน 
  
      เขาคชิฌกฏู : ราชคฤห ์                     เชตวนัมหาวหิาร : สาวตัถ ี            ลอ่งเรอืคงคา : พาราณส ี           
 
 
 
 
 
               
 
 

                         
 

    
 
 

                          

  6-13 พ.ย./4-11 ธ.ค./30 ธ.ค.-6 ม.ค./5-12 ก.พ./19-26 ก.พ./5-12 ม.ีค./12-19 ม.ีค.บนิตรงพทุธคยา 33,333.-  

 
 

สนับสนุนโดย : สมาคมการศกึษาปฏบิตัธิรรมและทอ่งเทีย่วไทย-อนิเดยี (สทอ.) – มลูนธิศินูยป์ฏบิตัธิรรมนานาชาตอินิเดยี-ไทย (ITT) 
www.dhammahansa.com,    www.dhttv.com,     www.btc2555.com,    www.watthaibodhi.com,    www.iindiathai.com 
www.indiathaicenter.com     www.ndath.com   www.watthaiindia.com  บรหิารงานโดย รศ.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 

                          

น าสวดมนตภ์าวนา : พระมหาอาทติย ์กตฺิตโิสภโณ–พระอ.วรรธคม กตธมฺโม และคณะพระธรรมวทิยากรวดัไทยโพธวิหิาร พุทธคยา 

หัวหนา้ทัวร/์ธรรมวทิยากร : รศ.ดร.นติกิานต ์ธรรมหรรษากลุ (ดร.เบริต์) ป.ธ.6,พธ.บ.,น.บ.,M.A.,Ph.D./หรอืทมีงาน 
รศ.ดร.สขุมุพงศ ์ชาญนุวงศ ์ป.ธ.9,M.A.,ศน.ด.,Ph.D./ดร.ก าธร เพยีเอยี ป.ธ.6,ศน.บ.,M.A.,Ph.D./ชพูงษ์ อัจจาธร ป.ธ.9, ศษ.บ. 

http://www.dhammahansa.com/
http://www.dhttv.com/
http://www.btc2555.com/
http://www.watthaibodhi.com/
http://www.iindiathai.com/
http://www.indiathaicenter.com/
http://www.ndath.com/
http://www.watthaiindia.com/
http://www.dhammahansa.com/
http://www.btc2555.com/
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อินเดีย-เนปาล FD บินตรงไป-กลบั พุทธคยา : 6-13 พ.ย. 65 ร่วมบุญทอดกฐินวัดไทยโพธวิิหาร พิเศษ 29,999.- 
วนัเดนิทาง  

รวม 7 คนื/8 วนั 
A ไป-กลบั บนิตรงพุทธคยา ตน้พระศรมีหาโพธิ ์  
สนามบนิดอนเมอืง กทม. - พทุธคยา อนิเดยี 

A1 : 33,333.- 
โรงแรม 4+วดัไทย 3 

A2 : 37,777.- 
พักโรงแรม/เทยีบเทา่ 

6-13 พ.ย. 65 
พเิศษ!งานบญุกฐนิ 

A1 29,999.- 

A2 35,999.- 
รบั 30 คนเทา่น ัน้ 

 
อาทติย ์ 

 (1) 08.40-10.10 FD ดอนเมอืง-พุทธคยา  
    บนิลงพุทธคยา-อชปาลนโิครธ-เนรัญชรา-สชุาดาสถปู 

    ตน้พระศรมีหาโพธิ-์พระพุทธเมตตา-สตัตมหาสถาน  

เงือ่นไขพเิศษพักวดั 3 คนื 
บางวัดเต็ม อาจมสีลบัพัก

โรงแรมกบัวัดในบางเมอืง 

โรงแรม Tathagat 
OM/RK International 

OM International/ 
Tathagat/Tajdarbar/ 

Amaya Heritage/ 

Tatdarabar/Nerachra 
Gatam Bodhgaya 

จันทร ์  (2) พุทธคยา-ราชคฤห ์เขาคชิฌกฏู-ชวีกมัพวนั-เวฬุวนั- 
      ตโปธาราม-หลวงพ่อด า-มหาวทิยาลัยนาลนัทา 

4-11 ธ.ค. 65 

สาธยายไตรปิฎก 

องัคาร   (3) พุทธคยา-เวสาล ีปาวาลเจดยี ์ปลงอายุสงัขาร- 

      วดัป่ามหาวนั ทีก่ าเนดิภกิษุณี+เกสรยีา+กสุนิารา 

วดัไทยกสุนิารา 
วัดไทยกสุาวด/ีวัดนานาชาต ิ

Lotus/Imperial/ 

Om Residency 

30ธค.65-6มค.66 

สวดมนตข์า้มปี 

พุธ   (4) กสุนิารา สาลวโนทยาน พุทธปรนิพิพานสถปู-วหิาร       

      มกฎุพันธเจดยี-์โทณเจดยี-์ลมุพนิ ีสถานทีป่ระสตู ิ

Little Buddha/Anand 

Zampala/Pawan 

Little Buddha/Anand 

Zampala/Pawan 

5-12 ก.พ. 66 
19-26 ก.พ. 66 

พฤหัส   (5) ลมุพนิ-ีสาวัตถ ีวดัพระเชตะวนั-บา้นองคลุมีาล-บา้น   
      อนาถบณิฑกิะ-ยกมปาฎหิารยิ-์แผน่ดนิสบูเทวทัตต ์

วดัไทยเชตวนั 
วดัไทยสาวตัถ ี

Platinum/Residency 
Lotus/Pawan 

5-12 ม.ีค. 66 

มาฆบูชา 

ศกุร ์  (6) สาวตัถ-ีพาราณส ีอสิปิตนมฤคทายวนั ปฐมเทศนา      

      ธัมเมกขสถปู-พพิธิภัณฑส์ารนาถ สงิโตหนิ 4 หัว 

วดัไทยสารนาถ 

วดัไทยพาราณส ี

GMT/Surabhe/Amaya 

Hindustan/Grape Wine  

12-19 ม.ีค. 66 เสาร ์  (7) พาราณส ีลอ่งเรอืคงคา-พุทธคยา-วัดพุทธนานาชาต ิ   

      ตน้พระศรมีหาโพธิ+์ชอ้ปป้ิงทีพุ่ทธคยา 

โรงแรม Tathagat 

OM/RK International 

OM International/ 

Tathagat/Amaya ฯลฯ 25 ม.ีค.-4 เม.ย. 

เทีย่วตอ่+แคชเมยีร ์
สวรรคบ์นดนิถิน่หมิาลยั 

อาทติย ์  (8) พุทธคยา-ดงคสริ-ิตน้พระศรมีหาโพธิ ์อสิระไหวพ้ระ 

      10.40-14.50 FD พุทธคยา-ดอนเมอืง 

กลบัไทย 
ไมม่พีักเดีย่ว/ยกเวน้โรงแรม 

กลบัไทย 

พักเดีย่ว+8,000.- 
 

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม บริษทัจะแจ้งก่อนล่วงหน้า : เวลาอินเดีย ช้ากว่าไทย 1 ชั่วโมงครึ่ง 

(1) วันอาทิตย์  :  ดอนเมือง–พุทธคยา-อชปาลนิโครธ-สุชาดาสถูป-เนรัญชรา-ต้นพระศรีมหาโพธิ์            
06.00 น.– คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 ประตู 1-2-3 เค๊าน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD)  

             ณ ประตู 1 ระหว่างร้านค้า-เค๊าน์เตอร์ 1 มีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับบริการติดป้ายกระเป๋า เช็คอินให้แก่ทุกท่าน 
08.20 น. – ออกเดินทางสู่พุทธคยา  ประเทศอินเดีย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 112 (มีบริการอาหาร) 
09.50 น. - (เวลาท้องถิ่น/อินเดีย ช้ากว่าไทย 1 ชั่วโมงครึ่ง) ถึงสนามบินนานาชาติคยา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
12.00 น. - เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ พุทธคยา ต าบลเป็นที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า+บริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรม  
14.00 น. - น าคณะทัศนศึกษา อชปาลนิโครธ สถานที่ (๑) รับข้าวมธุปายาสของนางสุชาดา (๒) เสวยวิมุตติสุขในสัปดาห์ที่ 5 
                หลังจากตรัสรู้ (๓) รับค าอาราธนาให้แสดงธรรมโปรดไวเนยยสัตว์ของท้าวสหัมบดีพรหม (๔) พญามารกราบทูลให้ 
                ปรินิพพาน ซึ่งพระพุทธองค์ไม่ทรงรับฯ (๕) ธิดาพญามาร คือ นางตัณหา-ราคา-อรตี แสดงกิริยายั่วยวนให้เกิดกิเลส 
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15.00 น.–ทัศนศึกษา “สุชาดาสถูป” หรือ บ้านนางสุชาดา บุตรของกฎุมพี ต าบลอุรุเวลาเสนานิคม ผู้ถวายข้าวมธุปายาสแด่ 
              พระมหาบุรุษโพธิสัตว์ ณ ต้นอชปาลนิโครธ (ต้นไทรของบุคคลผู้เลี้ยงแพะ) เป็นสถานที่เสวยวิมุตติสุข ในสัปดาห์ที่ 5           
              หลังจากตรัสรู้แล้ว+ชมท่าสุปปติฏฐะ ณ ริมฝั่ง แม่น้ าเนรัญชรา สถานที่ทรงลอยถาดทองค าอธิษฐานจิตเที่ยงทายว่า 
              จะได้ส าเร็จเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหรือไม่+สถานที่รับหญ้ากุสะจากโสตถิยะพราหมณ์ 

 
 

  
  
 

 

อชปาลนโิครธ จดุรบัขา้วมธุปายาส : สถปูบา้นนางสชุาดา    แมน่ า้เนรญัชา ทา่สปุตฏิฐะ ทีล่อยถาดอธษิฐานจติเทีย่งทาย 
 

หมายเหตุ : รัฐบาลห้ามเอามือถือ/แบตเตอรี่ส ารอง/ปลั๊กสายชาร์ท/หูฟัง เข้าไปท่ีต้นพระศรีมหาโพธิ์ จะมีเคาน์เตอร์รับฝาก 
16.00 น.-เดินทางสู่ “โพธิมณฑล” +สวดมนต์เจริญสมาธิภาวนา ณ (1) ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 
 

                                                                                                                                    
 
 
 
 
 

     ตน้พระศรมีหาโพธิ ์: สถานทีต่รสัรู ้    พระพุทธเมตตา      พระมหาเจดยีพ์ทุธคยา   พระแทน่วชัรอาสน ์โพธบิลัลงัก ์
 

เย็น    - นมัสการ (2) พระพุทธเมตตา อายุประมาณ 1,400 ปี  ภายในพระมหาเจดีย์พุทธคยา+ทัศนศึกษาสัตตมหาสถาน  
           สถานที่เสวยวิมุตติสขุอันเกิดจากการตรัสรู้เป็นเวลา 7 สัปดาห์ 7 สถานที่ส าคัญ คือ (3) พระแท่นวัชรอาสน์ หรือ 
           โพธิบัลลังก์ใต้ต้นโพธิ์  (4) อนิมิสเจดีย์+(5) รัตนจงกรมเจดีย์+(6) รัตนฆรเจดีย์+(7) อชปาลนิโครธ+(8) มุจลินท ์
           +(9) ราชายตนะ+(10) เสาหินของพระเจ้าอโศก สถานที่ทรงรับหญ้ากุสะ 8 ก า จากโสตถิยพราหมณ์แล้วน าไป 
           ปูลาดเป็นบัลลังก์ที่ตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ในวันเพ็ญข้ึน 15 ค่ าเดือน 6 (วิสาขบูชา) ก่อนพุทธศักราช 45 ปี  
         - ถวายผ้าห่มเป็นพุทธบูชา เวียนเทียนทักษิณารอบต้นพระศรีมหาโพธิ์+จากนั้นให้ท่านอิสระท าบุญไหว้พระปิดทอง 
  หมายเหตุ : A1+A2 บริการอาหารเย็น+พักที่โรงแรม Tathagat/OM/RK International/Taj Darabar/หรือเทียบเท่า  
    (2) วันจันทร์  :  พุทธคยา-นาลันทา-หลวงพ่อด า–ราชคฤห-์เวฬุวัน–เขาคิชฌกูฎ-ตโปธาราม         

  06.00 น. – บริการอาหารเช้า ณ ศูนย์ฯ/โรงแรมฯ+จากนั้นร่วมพิธีแห่ผ้ากฐินทาน จากที่พักไปเวียนรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์ 
  08.00 น. – พิธีทอดผ้ากฐินทาน ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์+พระสงฆ์รับผ้ากฐินทาน+อนุโมทนาถกา+กรานกฐิน ณ วัดไทยโพธิวิหาร 
    - (เฉพาะช่วงงานบุญทอดกฐิน)+จากนั้นออกเดินทางไปราชคฤห์ เมืองหลวงแคว้นมคธที่ยิ่งใหญ่สมัยพระเจ้าพิมพิสาร (70 กม.) 
  11.30 น.- บริการอาหารกลางวัน (แพ็ค) ระหว่างทาง+จากนั้นเดินทางถึง “บ้านนาลันทา” ซึ่งเป็นบ้านเกิดของพระสารีบุตรและ 
        พระมหาโมคคัลลานะ+นมัสการ (1) หลวงพ่อด า อายุ 1,400 กว่าปี สร้างในสมยัพระเจ้าเทวาปาละที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ถูกไฟไหม 
เมื่ออดีตครั้งถูกอิสลามเผาในปี พ.ศ.1766 อิสระให้ท่านนั่งรถม้า/ตุ๊กตุ๊ก (คันละ 150 รูปี) หรือเดินทางเท้าไปวิหารหลวงพ่อด า 

 
 
 

  
                                                        
 

     น ัง่รถมา้ไปไหว ้       หลวงพอ่องคด์ า                มหาวทิยาลยันาลนัทา              วดัเวฬวนัแหง่แรกของโลก : ราชคฤห ์
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             - (2) ชมมหาวิทยาลัยนาลันทา เป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งแรกท่ีมีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก มีพระสงฆ์ 
              นักศึกษาประมาณ 10,000 รูป ครูอาจารย์ 1,500 คน+พระสถูปใหญ่บรรจุพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร 
14.00 น.- (3) “มาฆบูชาร าลึก” ย้อนรอยอดีตครั้งพุทธกาล ณ วัดเวฬุวัน วัดแห่งแรกในโลกที่พระเจ้าพิมพิสารได้สร้างถวาย  
               ซึ่งพระอริยสงฆ์สาวก 1,250 รูป ลว้นเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทามาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย พระพุทธเจ้าแสดง 
               โอวาทปาฏิโมกข์ ท าให้เกิดวัน“มาฆบูชา” ขึ้นในโลก+(4) ชมตโปธาราม ที่อาบน้ าแร่ร้อนแบ่งตามชั้นวรรณะ 4 
   
 
 
  
 
 

  ราชคฤห ์: มูลคนัธกฎุ ีเขาคชิฌกฎู   สถานทีเ่ทวทตักลิง้หนิปลงพระชนม ์         ถ า้สกุรขาตา         ถ า้พระมหาโมคคลัลานะ 

15.00 น.- เดินธุดงค์ข้ึนสู่ (5) เขาคิชกูฎ+นมัสการพระคันธกุฎีที่ประทับของพระพุทธเจ้า+กุฏิพระอานนท์พุทธอุปัฎฐาก+ 
              ถ้ าสุกรขาตา ที่พระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์+ถ้ าพระมหาโมลคัลลานะ+หน้าผาเชิงเขาคิชฌกูฏ สถานที่พระเทวทัตต์ 
              กลิ้งหินใส่พระพุทธเจ้าหมายปลงพระชนม์ ท าโลหิตุปปบาท+ (6) ชีวกัมพวัน วัดและโรงพยาบาล หมอชีวกโกมารภัจจ์ 
17.00 น.- (7) คุกเป็นคุมขังพระเจ้าพิมพิสาร+(8) รอยเกวียนโบราณ+บริการอาหาร+พักท่ีวัดไทยสิริราชคฤห์ (กฐิน 6-13 พ.ย.) 
หมายเหตุ : A1+A2 บริการอาหารเย็น+พักที่โรงแรม Tathagat/OM/RK International/Taj Darabar/หรือเทียบเท่า  
    (3) วันอังคาร  :  พุทธคยา-ไวสาลี–วัดป่ามหาวัน–ปาวาลเจดีย์–กุสินารา         
06.00 น.- บริการอาหารเช้าที่ศูนย์ฯ/โรงแรม+เดินทางไปกุสินารา ผ่านเมืองปัตนะ (ปาฎลีบุตรที่เคยยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอโศก)  
11.30  น.- ถึงเวสาลี เมืองหลวงแคว้นวัชชี+บริการอาหารกลางวัน (แพ็ค) ณ ร้านอาหาร ริมสระโบกขรณีหน้าเมืองเวสาลี 
12.30 น. – นมัสการ (1) พระสถูปปาวาลเจดีย์ สถานที่พระพุทธองค์ทรงปลงอายุสังขารว่าจะปรินิพพานภายใน 3 เดือน 
 
                                                                                                
 
 
 
    
  ปาวาลเจดีย์ ที่ปลงอายุสังขาร    วัดป่ามหาวัน ที่เกิดขึ้นแห่งภิกษุสงฆ์ : เวสาลี (วัชชี)    เกสรียาสถูป (แคว้นวัชชี-มัลละ) 
14.00 น.–ถึง (2) วัดป่ามหาวัน สถานที่เกิดขึ้นแห่งภิกษุณีสงฆ์องค์แรกของโลก คือ พระนางมหาปชาบดีโคตรมี+นมัสการ 
              พระสถูปกูฎาคารสาลา+ชมเสาหินอโศก มีรูปปั้นสิงโตอยู่บนหัวเสาที่ยังสมบูรณ์+นมัสการ“พระคันธกุฎี” ที่ประทับ     
              ทรงจ าพรรษาที่ 5 ของพระพุทธเจ้า ซึ่งเจ้าลิจฉวีพระนามว่ามหาลิได้ทูลอาราธนาให้เสด็จมาโปรดชาวเมือง เป็นต้น  
               ก าเนิดแห่งน้ าพระพุทธมนต์ที่พระอานนท์ได้เรียนบทรัตนสูตรและรับประทานบาตรจากพระพุทธองค์มาประพรมทั่ว 
               เมืองเวสาลีท าให้ภัยทั้ง 3 คือ ทุพภิกขภัย+อหิวาตกภัย+อมนุสสภัย อันตรายหายไป คล้ายโรคระบาดโควิด-19 
15.00 น.- ออกเดินทางไปกุสินารา ผ่านหมู่บ้านเกสรียา+นมัสการ (3) เกสะเรียสถูป สร้างสมัยเดียวกับ “สาญจีสถูป” 
19.00 น.- ถึงกุสินารา+บริการอาหารค่ า+ทอดผ้าป่าบ ารุงวัด+พักทีว่ัดไทยกุสินารา/วัดไทยกุสาวดี/หรือวัดพุทธนานาชาติ  
หมายเหตุ : A2 บริการอาหารเย็น+พักที่โรงแรม Om Residency/Lotus Nikko/Imperial/Loyal Residency หรือเทียบเท่า  
    (4) วันพุธ  :  กุสินารา (อินเดีย) - ลุมพินี (เนปาล) มายาเทวีวิหาร-เสาหินอโศก                        
06.00 น.– บริการอาหารเช้าที่วัดไทยฯ+ เดินทางสู่ “สาลวโนทยาน” สถานที่ปรินิพพาน (เตรียมถวายผ้าห่มส่วนคณะ/ส่วนตัว) 
เช้า           นมัสการ (1) ปรินิพพานสถูป ซึ่งพระเจ้าอโศกสร้างครอบสถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า+(2) ปรินิพพานวิหาร 
                ซึ่งโอปูคยู และอูโปเหล่ง ชาวพม่าสร้างถวาย พ.ศ.2470  น าคณะสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนา ณ เบื้องหน้าองค์ 
                พระพุทธอนุฏฐไสยาสน์ พระนอนปางปรินิพพาน ซึ่งนายช่างชาวเมืองมถุราชื่อ “ถินา” สร้าง พ.ศ.950 + 
                  นมัสการ (3) มณฑป ที่ประดิษฐานพระพุทธสรีระ+(4) มกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ 
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   สาลวโนทยาน : กุสินารา สถานที่ปรินิพพาน      พระพุทธปรินิพพาน สร้าง พ.ศ. 950      มกุฎพันธนเจดีย์ ถวายพระเพลิงพระพุทธสรรีะ 
                 (5) โทณพราหมณ์เจดีย์ ที่โทณพราหมณ์แบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้แก่ราชทูตทั้ง 7 เมือง รวมกุสินาราเป็น 8 เมือง 
  11.00 น.–บริการอาหารกลางวันที่วัดไทยฯ/โรงแรม+หลังอาหารให้ท่านเยี่ยมชมวัด+ถ่ายรูปที่ระลึก ณ พระมหาธาตุเจดีย์ 
  12.00 น.–จากนั้นเดินทางสู่สวนลุมพินี  ประเทศเนปาล (ระยะทาง 190 กม./5 ชม. เตรียม Passport ไปสแตมป์ด้วยตนเอง)  
  15.30 น.–ถึงด่านชายแดนแวะพักเข้าห้องน้ า วัดไทย 960+ดื่มชากาแฟ+ทานโรตี (ขณะเจ้าหน้าที่ ท าเอกสาร ตม.อินเดีย–เนปาล) 
                                                                                                                                                               
                                                                                                                     
 
 
 

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

16.30 น.– ถึง “สวนลุมพินี” สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า+สวดมนต์เจริญสมาธิเวียนเทียน ณ (6) เสาหินพระเจ้าอโศก  
               และ+(7) มายาเทวีวิหาร  อนุสรณ์สถานแห่งการประสูติกาล ภายในวิหาร มีซากอิฐโบราณอายุ 2,300 กว่าปี 
                มีหินแกะสลักเป็นรูปแสดงการประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ขณะที่พระนางสิริมหามายาเทวีทรงประทับยืนเหนี่ยว 
                กิ่งไม้สาละ ซึ่งประสูติจากพระพุทธมารดาในท่าประทับยืน ทรงย่างพระบาทได้ 7 ก้าว แล้วทรงเปล่งอาสภิวาจา     
              +(8) ชม “สระโบกขรณี” เป็นสถานที่สรงสนานของพระพุทธมารดา ในวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ า เดือน 6 (ก่อน พ.ศ. 80 ปี)  
18.00 น.-เข้าท่ีพัก+บริการอาหารค่ า+ทอดผ้าป่าบ ารุงวัด (๒)+พักที่วัดไทยลุมพินี (เฉพาะงานบุญกฐิน 6-13 พ.ย. 65) 
หมายเหตุ : A1+A2 บริการอาหารค่ า+พักท่ีโรงแรม Little Buddha/Ananda/Zampala/Buddhmaya/Pawan หรือเทียบเท่า  
    (5) วันพฤหัส  :  ลุมพินี (เนปาล)-มายาเทวีวิหาร-เสาหินอโศก-สระโบกขรณี-กบิลพัสดุ์นคร-สาวัตถี      
06.00 น.–บริการอาหารเช้าที่โรงแรมฯ+ออกเดินทางสู่ “สวนลุมพินี” เดินทางไปประมาณ 500 เมตร (นั่งรถตุ๊กคันละ 100 RS) 
 80.00 น.–ถึง “ชาตสถาน ลุมพินี” สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า+สวดมนต์เจริญสมาธิเวียนเทียน (1) เสาหินพระเจ้าอโศก  
               และ+(2) มายาเทวีวิหาร+(3) ชม “สระโบกขรณี” เป็นสถานที่สรงสนานของพระพุทธมารดา ในวันเพ็ญ  
               ขึ้น 15 ค่ า เดือน 6 (ก่อน พ.ศ. 80 ปี)+(4) วัดวาอาราม เขตสังฆาราม มีซากหักปรักพังที่พระเจ้าอโศกทรงสร้างไว้  
              +(5) ไหว้ “พระโพธิสัตว์สิทธัตถราชกุการ” (พระพุทธเจ้าน้อย) ท าพิธีหล่อที่ท้องสนามหลวงไทยอัญเชิญไปลุมพินี         
11.00 น.–บริการอาหารกลางวันที่โรงแรมฯ+จากนั้นเดินทางผ่านด่านพรมแดน เนปาล-อินเดีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
บ่าย       - เยี่ยมชมวัดไทย 960 เข้าห้องน้ า+ทานโรตีฯ+จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมเมือง “กบิลพัสดุ์นคร” ฝั่งอินเดีย ตั้งอยู่ที่ 
              หมู่บ้านกบิลพัสดุ์ (Kapilvastu) ต.ไพพาระว่า (Piparawa) อ.เมืองสิทธารทนคร (Sidharatnagar) รัฐอุตตรประเทศ 

 
  

 
 
 

 
กบลิพสัดุ ์สถปูเจดยีท์ี ่มร.วลิเลีย่ม แคลกซต์ัน เปปเป้ คน้พบหบีศลิาหนิทรายมผีอบบรรจพุระบรมสารรีกิธาต ุ20 ม.ค.2440  
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15.00 น. - ถึงเมือง “กบิลพัสดุ์” แคว้นสักกะ  เมืองของเจ้าชายสิทธัตถะพระมหาบุรุษโพธิสัตว์ เมืองพุทธบิดา+นมัสการ 
                พระสถูปเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้รับส่วนแบ่งจากโทณพราหมณ์แห่งกุสินารา หลังพิธีถวายพระเพลิง 
                พระพุทธสรีระ ซึ่ง มร.วิลเลี่ยม แคลกซ์ตัน เปปเป้  ชาวอังกฤษ ขุดค้นพบ เมื่อ 20 ม.ค.2440 ซึ่ง มร.มารควิส เคอร์ชัน  
                อุปราชผู้ปกครองอินเดียได้แบ่งให้สยามในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงส่งเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) ขณะนั้นด ารงยศเป็น 
                พระยาสุขุมนัยวินิต และหลวงพินิจอักษร เป็นผู้แทนรัฐบาลไปอัญเชิญมาสยาม (16 ม.ค.2441-15 มี.ค. 2441) พิธี 
                รับมอบพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2441 โดย มร.วิลเลี่ยม โฮย ข้าหลวงแขวงเมืองโครักปูร์ มอบให้กับ 
                คณะผู้แทนไทย ต่อมาในหลวงรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระบรมบรรพต (เจดีย์ภูเขาทอง) วัดสระเกศ และเสด็จ 
                พระราชด าเนินมาประดิษฐาน วันที่ 23 พ.ค. 2442 เวลาบ่าย 4 โมง 26 นาที 5 วินาที+สวดมนต์เจริญสมาธิภาวนา 
  16.00 น.- ออกเดินทางสู่ “สาวัตถ”ี เมืองหลวงแคว้นโกศลที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าปเสนทิโกศลมหาราช องค์อัครศาสนูปถัมภ์ 
               ซึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่สาวัตถีนานที่สุด รวม 25 พรรษา โดยประทับอยู่ที่วัดเชตวันมหาวิหาร ซึ่งอนาถบิณฑิกะ 
               เศรษฐีสร้างถวาย 19 พรรษา  และวัดบุพพาราม ซึ่งนางวิสาขาสร้างถวาย 6 พรรษา มีประชากร 7 โกฏิ (70 ล้านคน)  
               ปัจจุบันเหลือเนื้อที่ประมาณ 80 ไร่ 32 เอเคอร์ ซึ่งสาวัตถีถือว่าเป็นเมืองมหาอ านาจ 1 ใน 5 แคว้น ครั้งสมัยพุทธกาล 
   19.00 น.- เดินทางถึงเมือง “สาวัตถี” บริการอาหารค่ า+พักทีว่ัดไทยเชตวัน/วัดไทยสาวัตถี/หรือวัดพุธนานาชาติ (วัดเกาหลี) 
   หมายเหตุ : A2 บริการอาหารเย็น+พักที่โรงแรม Platinum/Residency/Lotus/Pawan หรือเทียบเท่า 
   (6) วันศุกร์  :  สาวัตถ-ียมกปาฎิหาริย์-บ้านอนาถบิณฑิกะ-องคุลีมาล-วัดพระเชตวัน-พาราณสี        

  06.00 น.–บริการอาหารเช้า+ออกเดินทางไปนมัสการ ยมกปาฏิหาริย์ สถานที่แสดงปาฎิหาริย์เป็นคู่ๆ ตามอาการ 32  
                 ของพระพุทธเจ้า มีน้ าและไฟไหลออกคนละทาง ก่อนเสด็จขึ้นไปจ าพรรษาบนดาวดึงสเทวโลก ในพรรษาที่ 7 แล้ว 
                 เสด็จลงจากสวรรค์ที่สังกัสสนคร+ทัศนศึกษาบ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ผู้มีก้อนข้าวแก่คนอนาถา สร้างโรงทาน 6 แห่ง  
                 อัครมหาอุบาสกอันดับหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้สร้างวัดพระเชตวันมหาวิหาร+บ้านเดิมขององคุลีมาลมีบิดาเป็นอ ามาตย์ปุโรหิต 
                                                      
 

 
  
                                                                                                                                                            
 
           ยมกปาฏหิารยิ ์               บา้นอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี          วดัพระเชตวนัมหาวหิาร           เจดยีพ์ระอรหนัต ์8 ทศิ 

08.00 น.- น าคณะสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนา ณ วัดพระเชตะวันมหาวิหาร ซึ่งพระพุทธองค์ประทับอยู่นานที่สุด รวม 19 
เย็น          พรรษา เป็นศูนย์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ส าคัญ นมัสการ“พระคันธกุฎี” ประจ าฤดูร้อน-ฤดูหนาว-ฤดูฝน 
              +โรงอุโบสถเป็นที่ท าสังฆกรรม ต้นก าเนิดอุโบสถในปัจจุบัน+ธรรมสภาใหญ่ สถานที่แสดงธรรม+กุฏิพระอสีติ 
              มหาสาวก 80 รูป เช่น พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ พระอุบาลี พระสีวลี พระราหุล พระองคุลีมาล ฯลฯ เป็นต้น 
              +นมัสการต้นอานันทโพธิ์ ซึ่งพระพุทธองค์ทรงรับสั่งให้พระมหาโมคคัลลานะน าเมล็ดพันธุ์มาจากต้นโพธิ์พุทธคยา  
              โดยพระเจ้าปเสนทิโกศลทรงเพาะช า อนาถบิณฑิกะเศรษฐีเป็นผู้ปลูก พระอานนท์ผู้ดูแลรักษาตามพระพุทธบัญชา 
               จึงได้ชื่อว่า “อานันทโพธิ”์ มีอายุยืนยาวมาถึงปัจจุบัน  2,500 กว่าปี+เจดยี์พระอรหันต์ 8 ทิศ สวดพระคาถาบูชาฯ 
11.30 น. –บริการอาหารกลางวันที่วัดไทย/โรงแรม+ทอดผ้าป่าบ ารุงวัด (๕)+เดินทางไปเมืองพาราณสี (340 กม./8-9 ชั่วโมง) 
บ่าย        –เดินทางผ่านเมืองอโยธยา (ต านานที่เกิดข้ึนแห่งรามเกียรติ์)+สุลต่านปูร์+ดอนปูร์+จนถึงสารนาถ เมืองพาราณสี  
20.00 น.– ถึงสารนาถ+บรกิารอาหารค่ า+ท าบุญทอดผ้าป่าบ ารุงวัด+พักที่วัดไทยสารนาถ/วัดไทยพาราณสี (ห้องละ 3-4 คน) 
หมายเหตุ : A2 บริการอาหารค่ า+พักท่ีโรงแรม GMT.Plaza/Surabhe/Hidustan/Amaya/Grape Wine หรือเทียบเท่า  
    (7) วันเสาร์ : ล่องเรือแม่น้ าคงคา พาราณสี–พิพิธภัณฑ์สารนาถ-ปฐมเทศนา ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน-พุทธคยา      

 

05.00 น.- ออกเดินทางไปล่องเรือแม่น้ าคงคา+ชมท่าน้ ามณิกรรณิกา ที่เผาศพซึ่งไฟไม่เคยดับเลยประมาณ 4,000 กว่าปี 
          - ท่าทศวเมศที่ชาวฮินดูอาบน้ าล้างบาป+ บูชาพระแม่คงคา+บูชาสุริยะเทพ+พระอาทิตย์ขึ้นเหนือริ่มฝั่งคาคงที่สวยงาม 
หมายเหตุ : การลงไปที่ท่าน้ าคงคงปกติทัวร์นิยมไป 2 เวลา คือ เวลารุ่งอรุณ กับเวลาสนธยา เพ่ือสัมผัสบรรยากาศของแม่น้ าคงคา 
ตอนเช้าชมการอาบน้ ายามพระอาทิตย์ขึ้น ส่วนตอนเย็นชมพระอาทิตย์ตกดิน+พิธี“คงคาอาระตี”การบูชาแม่พระคงคาด้วยระบ าไฟ 
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ลอ่งเรอืคงคานท ี                                 ดูพระอาทติยข์ ึน้ยามเชา้ รมิฝั่งคงคา          มณกิณัณกิาฆาต ทา่ทีเ่ผาศพ       
 
 
 
                                                                    
      มนตเ์สนห่พ์าราณส ี  มรดกโลก    เมอืงหลวงแหง่วฒันธรรมอนิเดยี                                 
 

 

07.30 น. –บริการอาหารเช้าที่วัดไทยฯ/โรงแรม+เดินทางสู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สถานที่แสดงปฐมเทศนา นมัสการ  
               (1) ธัมมราชิกาสถูป สถานที่แสดงอนัตตลักขณสูตรโปรดพระปัญจวัคคีย์ได้บรรลุพระอรหันต์ในวันแรม 5 ค่ า เดือน 6  

             สูง 60 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง13 เมตร ปัจจุบันเหลือ 1 เมตร (2) พระมูลคันธกุฎี สถานที่ประทับจ าพรรษาแรกของ 
             พระพุทธเจ้า สูง 61 เมตร กว้าง 18 เมตร ปัจจุบันเหลือ 5 เมตร ซึ่งพระเจ้าอโศกสร้างครอบไว้เป็นพุทธานุสรณ์ 

               (3) เสาอโศก สูง 15.25 เมตร ด้านบนมีสิงห์ 4 หัว หันหลังชนกัน ตราราชการอินเดียปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สารนาถ  
               (4) ยสเจดีย ์สถานที่แสดงอนุปุพพีกถา โปรดยสกุลบุตร (5) ธัมเมกขสถูป สถานที่แสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์  
               โดยพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นองค์แรก สถานที่เกิดขึ้นแห่งวันอาสาฬหบูชา+น าสวดมนต์สาธยาย 
               พระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เจริญภาวนาและเวียนเทียนองค์มหาสถูปใหญ่ สูง 33 เมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 28 เมตร  
              ซึ่งพระเจ้าอโศกสร้าง พ.ศ. 234 พระสมณฟาเหียนมาถึงที่นี่ พ.ศ. 943-953 พระถังซัมจังมาที่นี่ พ.ศ. 1173-74  
               และอเล็กซานเดอร์ คันนิ่งแฮมได้ขุดค้นพบ พ.ศ. 2378 (คันนิ่งแฮม เกิดลอนดอน/อังกฤษ 13 ม.ค. 1814/2357 –  
               28 พ.ย. 1893/2436 อายุ 19 ปี จึงมาเป็นวิศกรที่อินเดีย ติดยศร้อยตรี ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งโบราณคดีอินเดีย)  
                    
                      
 
 
 

 
อสิปิตนมฤคทายวนั : ธมัเมกขสถปู ทีแ่สดงปฐมเทศนา  ธมัมราชกิสถปู ทีแ่สดงอนัตตลกัขณสตูร : เสาหนิอโศก (สงิหโ์ตสีห่ัว) 
   

11.00 น.- ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ มีพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา เป็นหินแกะสลักสมัยคุปตะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จาก 
               Unesco องค์การสหประชาชาติ+ชมหินแกะสลักหัวสิงห์ 4 หัว ประจ า 4 ทศิ+พุทธรูปและเทวรูปต่างๆ มากมาย  
11.30 น.–บริการอาหารกลางวันทีว่ัดไทยฯ/โรงแรม+จากนั้นเดินทางไปพุทธคยา (ระยะทาง 260 กม./ใช้เวลาประมาณ 6 ชม.) 
บ่าย        - แวะนมัสการเจาคันธีสถูป สถานที่พระพุทธเจ้าพบกับปัญจวัคคีย์ครั้งแรกหลังตรัสรู้ ซ่ึงพระเจ้าอโศกมหาราชสร้าง 
               ปี พ.ศ.236 ต่อมาพระเจ้าหุมายุนมาหลบภัยถึง 15 ปี พ.ศ.2075 และพระเจ้าอักบาร์ดัดแปลงเป็นเจดีย์แปดเหลี่ยม  
เย็น/ค่ า  - อิสระให้ช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดที่ตลาดพุทธคยา เช่น ผ้าไหม รูปภาพ วัตถุมงคล ล๊อคเก็ตเครื่องบูชาต่างๆ ฯลฯ  
หมายเหตุ : A1+A2 บริการอาหารเย็น+พักที่โรงแรม Tathagat/OM/RK International/Taj Darbar/หรือเทียบเท่า  
      (8) วันอาทิตย ์ :  พุทธคยา-ต้นพระศรีมหาโพธิ์–ดอนเมือง                                              
05.00 น.- น าคณะไปสวดมนต์ท าวัตรเช้า+เจริญสมาธิภาวนา รับอรุณ ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์+นมัสการขอพรลาพระพุทธเมตตา 
07.00 น.- บริการอาหารเช้าที่ศูนย์ฯ/โรงแรมฯ+จากนั้นเดินทางสู่สนามบินคยา+เช็คอินแจกบัตรที่นั่งโดยสาร+เตรียมขึ้นเครื่อง 
10.40 น.- ออกเดินทางกลับไทย  โดยสายการไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 113 (มีบริการอาหาร) 
14.50 น.- ถึงดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ  พร้อมเก็บความทรงจ า+ความประทับใจ “อ่ิมบุญอุ่นใจ ไปกับธรรมหรรษาทัวร์” 
 

เงือ่นไขบรกิารทัวร ์: คา่บรกิารทา่นละ  A1 : 33,333.- บาท  (พักโรงแรม 4+วดัไทย 3=7 คนื) 
A2 : พกัโรงแรม 7 คนื ทา่นละ 37,777.- บาท (หอ้งละ 2 คน) พักเดีย่วเพิม่ 8,000.-  
วนัสมคัร/รบั Passport จา่ยมดัจ ากอ่น 15,000.- บาท / สว่นทีเ่หลอืกอ่นเดนิทาง 30 วัน 

 

6-13 พ.ย. 65 พเิศษ ! ไปรว่มบญุทอดกฐนิ ทา่นละ A1 : 29,999.- บาท/A2 : 35,999.- บาท  
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หลกัฐานในการเดินทาง : ส่งก่อนวนัเดินทางอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 15 วนั       
        (1)   หนงัสือเดินทาง (Passport) มีอายกุารใชง้านเหลือไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน              
        (2)  ส าเนาบตัรประชาชน+ทะเบียนบา้น จ านวน  1 ชุด 
        (3)  รูปถ่ายภาพสีพื้นหลงัขาว ขนาดกวา้ง 2 น้ิว ยาว 2 น้ิว (2 X 2 ) จ านวน 3 ใบ                                 
หมายเหต ุ: บรษิทัฯ ท าวซีา่แบบออนไลนใ์ห ้ไมต่อ้งไปสแกนนิว้มือ้ทีส่ถานทตูฯ 
                  กรณีวซีา่ตดิเลม่มเีงือ่นไขใหส้อบถาม (เสยีคา่วซีา่เพิม่ตามทีต่อ้งการ) 

เง่ือนไขรายการทวัร์  :  ให้ผูเ้ดินทางอ่านท าความเขา้ใจก่อนซ้ือทวัร์  อตัรานีร้วม :-  (อตัราค่าบริการขา้งบน) 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั ดอนเมือง–คยา-ดอนเมือง   ค่าวซ่ีาอินเดีย (ออนไลน์)-เนปาล+ค่ารถโคช้ปรับอากาศ 
 A1 : ค่าทีพ่กัโรงแรม 4 คืน+วดัไทย/หรือวดัพุทธนานาชาต ิ3 คืน (7 คืน) หรือ A2 : พกัโรงแรมมาตรฐาน 3+4 ดาว (7 คืน)    
 ค่าอาหาร+ค่าเขา้ชมสถานท่ีซ่ึงระบุไวใ้นรายการ    ค่าระวางน ้าหนกัคนละ 20 กิโลกรัม (กรณีเกินจ่ายเอง/ไม่รวมค่าทวัร์) 
 บริษทัจดัทวัร์เองไม่ไดส่้งต่อ ขนาดกรุ๊ปทวัร์ตั้งแต่ 15 คนข้ึนไป กรณีคนนอ้ยกวา่ 15 คน ตน้ทุนสูงข้ึนอาจปรับเพิ่มราคาทวัร์ 
 ประกนัภยัในการเดินทาง กรณีเสียชีวติจากอุบติัเหตุ วงเงิน 2,000,000 บาท+ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามกรมธรรมฯ์ 
 กรุณาวางเงินมดัจ า ท่านละ 15,000 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 เวน้แต่กรณีซ้ือตัว๋เคร่ืองบินแลว้หกัค่าตัว๋+อ่ืนๆ ท่ีจ่ายแลว้ตามเป็นจริง  
 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  
 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสินไหมทดแทนกรณีบริษทัถ่ายรูป-ภาพ-เสียงในขณะออกทวัร์น้ี ใหถื้อวา่ผูเ้ดินทางทุกท่านไดย้ินยอมให ้  
       เผยแพร่ในกิจการของทวัร์ หากท่านไม่อนุญาตบริษทัขอปฏิเสธไม่รับจองทวัร์ เม่ือท่านจองทวัร์แลว้ใหถื้อวา่อนุญาตแลว้ 

  อตัรานีไ้ม่รวม :-  ค่าใชจ่้ายส่วนตวั หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไว ้  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
ข้อมูลเฉพาะ : พธีิท าบุญทอดผ้าป่าตามศรัทธา 6 วดั/เมือง/ต าบล (1) วดัไทยโพธิวหิาร (2) วดัไทยกุสินารา (3) วดัไทยลุมพินี  
(4) วดัไทยเชตวนั/วดัไทยสาวตัถี (5) วดัไทยสารนาถ/วดัไทยพาราณสี (6) วดัไทยสิริราชคฤห์/วดัไทยนาลนัทา/หรือวดัอ่ืนๆ 
 ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่+คนขบัรถ+เด็กรถ+เด็กขนประเป๋าตามวดั+โรงแรม อนิเดยี-เนปาล เก็บทปิรวม (100 ฿X8 วนั) 

ทัง้นี ้วนัแรกทีส่นามบนิ ขอเก็บทเีดยีวคนละ 1,000 บาท (ออฟฟิศจัดการ 800 บาท+วทิยากร 100 บาท+หัวหนา้ทัวรไ์ทย 100 บาท)  
หมายเหต ุ:- โปรแกรมทวัรอ์นิเดยีส าคญัทีส่ดุตอ้งมธีรรมวทิยากรทีเ่ชีย่วชาญช านาญรอบรูเ้ร ือ่งแดนพุทธภูม ิพระธรรม-

วทิยากร/ผูท้รงคุณวฒุทิีเ่ป็นวทิยากร ทางบรษิทัฯ ไดจ้ดังบบูชาธรรมไวแ้ลว้ ทา่นจะถวาย/ทปิฯ เพิม่สว่นตวัไดต้ามศรทัธา  

ดร.นติกิานต ์ธรรมหรรษากลุ (ดร.เบริต์)/ดร.ก าธร/หรอืทมีงาน เป็นหัวหนา้ทัวร/์ธรรมวทิยากรโดยพระสงฆ/์ผูท้รงคณุวฒุ/ิแลว้แตก่รณี 
 



ใบจองทวัรอ์นิเดยี 
                                              วันทีจ่อง ………………………….……… 

 

ชือ่ผูจ้อง/Name …………………………………………….……………… นามสกลุ/Last Name ………………………………………………………….. 

โทรศพัท/์Tel ………………………………………………………..…..……… E-Mail ……………………………..………………………………………….  

โปรแกรมทวัร ์…………………………….……………………………………… วนัเดนิทาง …………………………………….……………………………… 
ราคา …………………………บาท   ผูใ้หญ ่………ทา่น / เด็ก ………ทา่น  จ านวนผูเ้ดนิทาง ………ทา่น   
 

กรุณากรอกรายละเอยีด เพือ่เป็นขอ้มูลในการกรอกวซีา่อนิเดยี ทีอ่ยูป่จัจบุนัทีส่ามารถตดิตอ่ได ้(กรุณากรอกภาษาองักฤษ) 
 

ทีอ่ยู/่Address …………………………………………….………………… ต าบล/Sub District ………………………………………….……..………… 

อ าเภอ/City …………………………………….…..… จังหวดั/Province ………………………….…….….…รหัส/Zip Code…………………….……  
อาชพี/Occupation ………………………………….……………..… ต าแหน่ง/Position……………………………………..…….…………………..… 

ทีอ่ยูท่ีท่ างาน (ภาษาองักฤษ)…………………………………………………………..…………………………………………………………….……..…… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
สถานภาพ       โสด         สมรส       หยา่ 

ชือ่–สกลุ ของบดิา (ภาษาองักฤษ) …………………....….………………………...……… สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) ………..………………………… 

ชือ่–สกลุ ของมารดา (ภาษาอังกฤษ) ………………..………………………..…..…..…… สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) ………..………………………… 

ชือ่–สกลุ ของคูส่มรส (ภาษาอังกฤษ) ………………......……………………….………… สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) ………..……………….……….. 
 

หากเป็นเยาวชน ทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ กรุณากรอกขอ้มูลดงันี ้
ชือ่ – สกลุ ของบดิา (ภาษาองักฤษ) ………………..……………………..…..…………… สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) ……………………..…………… 

ชือ่ – สกลุ ของมารดา (ภาษาองักฤษ) ………………..……………………..…..………… สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) ………..………………………… 
ทีอ่ยูท่ีท่ างานของ ผูป้กครอง (ภาษาองักฤษ) …………………………………………………………………………………..…………….……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..…….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
 

กรณีพาสปอรต์ ตา่งชาต ิขอทีอ่ยูบุ่คคลทีรู่จ้กั ในประเทศผูถ้อืพาสปอรต์  
ชือ่/Name …………………………………………………………….… นามสกุล/Last Name ……………………….………….……………..……  

ทีอ่ยู/่Address ……………ต าบล/Sub District …………………………อ าเภอ/City ……………..……..…จังหวดั/Province ………………….…
รหัส/Zip Code………….…โทรศพัท/์Tel ………………………………..………E-Mail ………………………………………………………………… 
  

กรอกขอ้มูลการเดนิทางสว่นตวั 
ทา่นเคยเดนิทางไปประเทศอนิเดยีหรอืไม่       เคย (หากเคยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี กรอกขอ้มลูเพิม่เตมิ)     ไมเ่คย        

เลขทีว่ซีา่อนิเดยี/India Visa No. ……………………………………………………………….………(Visa ทีอ่นิเดยีเดนิทางครัง้ลา่สดุ)  
วนัออกวซีา่/Date of Issus …………………………….….…… วันหมดอาย/ุDate of Expiry …………………………………..……………… 

เคยไปประเทศไหนบา้ง ในเลม่พาสปอรต์ ปจัจบุนั ในเวลา 10 ปี 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….…… 

 
ขอ้ตกลงตามเงือ่นไขการจองทวัร ์
 

 ขา้พเจา้ไดจ้องทัวรไ์ปแสวงบญุกบับรษัิทฯ และปฏบิัตติามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ก าหนด และยนิยอมใหน้ าภาพถา่ย-วดิโีอ-เสยีง 

ทีข่า้พเจา้ไดร้่วมเดนิทางไปแสวงบญุตามก าหนดการและไดร้่วมถา่ยภาพกบัคณะทัวร ์อนุญาตใหน้ าเผยแพร่ประชาสมัพันธใ์นกจิการของ 
บรษัิทฯ ตามสือ่ตา่งๆ ใหถ้อืวา่ขา้พเจา้อนุญาตและยนิยอมใหถ้า่ยภาพและใหเ้ผยแพร่แลว้โดยจะไมด่ าเนนิคดแีละเรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆ 

เกีย่วกบัการน าขอ้มลูสว่นตวัของขา้พเจา้ไปเผยแพร่ ตาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ขา้พเจา้ฯ ไดอ้า่นและไดเ้ขา้ใจรายการทวัรต์ามโปรแกรมแลว้ โดยสมัครใจและยนิยอมรับปฏบิตัติามเงือ่นไขรายทัวรท์กุประการ  
 

 
        (ลงชือ่)..................................................ผูเ้ดนิทาง/ผูย้นิยอม 

         (.............................................) 

        วนัที.่..........เดอืน..................................พ.ศ............. 
 

        (ลงชือ่)..................................................ผูรั้บสมัคร/เจา้หนา้ที ่
         (.............................................) 

        วนัที.่..........เดอืน..................................พ.ศ............. 
หมายเหต ุ: บนัทกึเพิม่เตมิ 

 (1)..................................................................................................................................................... 

 (2)..................................................................................................................................................... 
 (3)..................................................................................................................................................... 

 (4)..................................................................................................................................................... 
   

       (ลงชือ่)................................................ผูเ้ดนิทาง/ผูย้นิยอมโดยสมัครใจ 

 
       (ลงชือ่)................................................กรรมการบรษัิท/ผูรั้บมอบอ านาจ 

                วนัที.่..........เดอืน.........................พ.ศ.............. 


