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ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
จัดโครงการธรรมยาตรา
กราบนมัสการสี่สังเวชนียสถาน
พุทธคยา (ตรัสรู้) - พาราณสี (ปฐมเทศนา)
ลุมพินี (ประสูติ) – กุสินารา (ปรินิพพาน)
พุทธสถาน สาวัตถี นครแห่งความศรัทธา (สถานทีท่ รงโปรดของพระพุทธเจ้า)
ทัชมาฮาล แหล่งมรดกโลก อนุสรณ์สถานแห่งความรัก
“ชนเหล่าใด ได้จาริกไปนมัสการ สังเวชนียสถาน กราบไหว้ด้วยความศรัทธา
เลื่อมใส ฯลฯ ครัน้ กายแตกดับ จักเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์”
นาโดยอาจารย์ ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ
ผู้สอน วิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตร“จิตตภาวนา”
โดยการสอนของท่านดาเนินตามหลักสติปัฏฐาน 4

เดินทางระหว่างวันที่ 15-26 ตุลาคม 2562 (12 วัน)
โดยสายการบินไทยสไมล์
พักโรงแรม 4 ดาว
เปิดประสบการณ์สุดพิเศษไปกับเรา INDY VACATIONS

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรสวรรค์, คุณสุชาดา, คุณสุดารัตน์
โทร. 02-455-2525 ต่อ 4210-4211
๑
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วันที่หนึ่ง

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562

10.00 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยสไมล์ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับแลอานวย
ความสะดวกในการเดินทาง ( แนะนาให้โหลดของที่ไม่จาเป็นลงใต้ท้องเครื่องนะคะ เพราะเจ้าหน้าที่อินเดียตรวจค่อนข้าง
ละเอียดและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในการต่อแถวตรวจคนเข้าเมืองเมื่อลงเครื่อง แนะนาให้ถือเฉพาะกระเป๋าถือและของมี
ค่าขึ้นเครื่องเท่านั้น ถือได้คนละ 1 ใบ บนเครื่องมีบริการอาหารค่ะ )

12.10 น.
14.10 น.

ออกเดินทางสูเ่ มืองคยา โดยสายการบิน ไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 2327
ถึงสนามบิน เมืองคยา รัฐพิหาร (เวลาอินเดียช้ากว่าไทยประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแลพิธี
การทางศุลกากรแล้ว คณะออกเดินทางเข้าสู่เมือง พุทธคยา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที
(เนื่องจากอาคารผู้โดยสารขาเข้าของเมืองพุทธคยา การบริการของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองยังไม่พร้อมให้บริการเต็มที่
อาจทาให้ท่านผู้เดินทางไม่ได้รับความสะดวกและล่าช้า กรุณาเตรียมใจ )
นาท่านสู่ แม่น้าเนรัญชรา ชมสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานลอยถาด หลังจากรับถวายข้าวมธุปายาส จากนาง
สุชาดา ชมซากสุชาดาสถูปที่สนั นิษฐานว่าสร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช บริเวณสถานที่ซงึ่ เคยเป็นบ้านนางสุชาดา
หลังจากนั้นนาท่านนมัสการ พระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ หรือมหาโพธิหาร ( MAHABODHI TEMPLE ) พระเจ้าอโศก
มหาราชจักรพรรดิแห่งราชวงศ์โมริยะ ทรงสร้างขึ้นเป็นเจดีย์เล็กๆ ภายหลังได้รับการบูรณะต่อเติมโดยกษัตริย์ราชวงศ์
ปาละ แห่งแคว้นเบงกอล ต่อมาในปีพทุ ธศักราช 1740 พระมหาเจดียถ์ ูกทาลายโดยพวกเติร์ก มุสลิม จนกระทั่งในปี
พุทธศักราช 2134 รัฐบาลอังกฤษที่เข้ามาปกครองอินเดีย ได้อออกบูรณะ โดยให้ ลอร์ด คันนิงแฮม อธิบดีแห่งองค์การ
สารวจโบราณคดีแห่งอินเดียซึ่งเป็นชาวอังกฤษเข้ามาขุดสารวจ ต่อมามีการบูรณะขึ้นใหม่
ปัจจุบันพระเจดีย์มคี วามสูง 170 ฟุต วัดฐานโดยรอบได้ 121 เมตร รูปทรงสี่เหลียม
ด้านหลังพระเจดีย์ศรีมหาโพธิย์ ืนต้นอยู่ ซึ่งเป็นหน่อที่ 4 ปลูก โดยลอร์ด คันนิงแฮม
ได้เอาหน่อของต้นเดิมมาปลูกใหม่ในที่เดิมในปี พุทธศักราช 2423 นับได้ร้อยกว่าปี
มาแล้วและนมัสการ พระพุทธเมตตา ซึ่งเป็นพระพุทธปางมารวิชยั ที่สร้างด้วย
หินแกรนิตสีดา อายุกว่า 1,400 ปี นาท่านนมัสการ สัตตมหาสถาน สถานที่สาคัญ 7
แห่งทีพ่ ระพุทธเจ้าเสด็จประทับเสวยวิมตุ ติสขุ หลังจากได้ตรัสรู้ธรรมวิเศษแล้ว นมัสการ
พระแท่นวัชรอาสน์ อนิมสิ เจดีย์ รัตนจงกรมเจดีย์ รัตนฆรเจดีย์ สระมุจลินทร์
ต้นอชปาลนิโครธ และ ต้นราชายตนะ
( ถ้านากล้องถ่ายรูปเข้าบริเวณต้นโพธิ์เสียค่าธรรมเนียมดังนี)้
กล้องถ่ายรูปธรรมดา 100 รูปี / กล้องวีดีโอ 1000 รูปี
นาท่านเดินทางสู่โรงแรม OAKS HOTEL
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารโรงแรม
Royal Residency Hotel

บ่าย

ค่้า
พักที่
วันที่สอง
05.00 น.

06.30 น.
09.30 น.

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562

กรุงเทพฯ – พุทธคยา

พุทธคยา – ราชคฤห์ - นาลันทา –พุทธคยา

น้าท่านเดินทางสู่เมือง ราชคฤห์ของแคว้นมคธ เป็นแหล่งรุ่งเรืองด้วยอานาจและการค้าขาย เป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วย
กาแพงธรรมชาติ คือเบญจคีรีนคร หรือภูเขา 5 ลูกได้แก่ เวภาระ เวปุละ คิชฌกูฏ อิสิคิลิ และปัณฑวะ ในสมัยพุทธกาล
พระราชาผู้ครองนครนี้คือ พระเจ้าพิมพิสาร
( ระยะทาง 90 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง )
ระหว่างทางแวะ วัดนวมินทรธัมมิกราช // รับประทานอาหารเช้า ณ วัดไทย เชิญท่านร่วมท้าบุญทอดผ้าป่าตาม
ก้าลังศรัทธาถวาย ณ วัดนวมินทรธัมมิกราช
หลังจากนั้นนาท่านเดินขึ้น เขาคิชกูฏ หนึ่งใน เบญจคีรี ชมวิวทิวทัศน์ ที่สวยงาม นมัสการถ้าพระโมคคัลลานะ ชม ถ้า
สุกรขาตา สถานที่ที่พระสารีบุตรสาเร็จเป็นพระอรหันต์ ชม กุฏขี อง พระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฏี สถานที่ประทับ
ของพระพุทธเจ้าไหว้พระสวดมนต์ที่ยอดเขาคิชกูฎ (การขึ้นเขาคิชกูฏ เป็นการเดินทางขึ้นสู่ที่สูงลาดชัน แบบขั้นบันได
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ระยะทางประมาณ 750 เมตร รถยนต์ไม่สามารถขึ้นไปได้ สาหรับท่านที่ไม่สะดวกในการเดินขึ้น ท่านสามารถใช้บริการ
“เสลี่ยง” ทั้งขาขึ้นและขาลง ค่าบริการประมาณ 1,200 รูปี และค่าทิปคนแบกเสลี่ยง 200 รูปี รวมเป็น 1,400 รูปี ซึ่งไม่
รวมอยูใ่ นค่าทัวร์)

11.30 น.

ถวายภัตตาหารเพล // รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ วัดไทยสิริราชคฤห์ ร่วมท้าบุญทอดผ้าป่าตามก้าลังศรัทธาถวาย ณ วัดไทยสิรริ าชคฤห์
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดเวฬุวนาราม มหาสังฆยิกาวาสวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาและเป็นสถานทีแ่ สดงโอวาท
ปาฏิโมกข์แก่พระอริยสงฆ์ 1250 องค์ มีสถูปที่บรรจุพระอัฐิธาตุของพระโมคคัลลานะและพระอัญญาโกญฑัญญะ แล้ว
ชม ตโปธาร น้าแร่ร้อนซึ่งกล่าวกันว่าเป็นน้าศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลผ่านนครชั้น โลหกุมภีร์ ชาวฮินดูเชื่อว่าเมื่อาบแล้วจะได้บญ
ุ
สามารถรักษาโรคร้ายได้ สร้างที่อาบน้าเป็นชัน้ ตามความเชื่อเรื่องวรรณะ
นาท่านชม มหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นศูนย์การศึกษาในสมัยพุทธกาลในปีพ.ศ. 1742
กองทัพมุสลิมเติรกส์ได้ยกทัพมารุกรานรบชนะกษัตริยแ์ ห่งชมพูทวีปฝ่ายเหนือ กองทัพมุสลิมเติร์กได้เผาผลาญทาลาย
วัดและปูชนียสถานในพุทธศาสนาลงแทบทั้งหมดและสังหารผู้ที่ไม่ยอมเปลี่ยนศาสนานาลันทามหาวิหารก็ถูกเผาผลาญ
ทาลายลงในช่วงระยะเวลานั้น ว่ากันว่า ไฟที่ลุกโชน เผานาลันทานานถึง 3 เดือนกว่าจะเผานาลันทาได้หมด จากนั้นนา
ท่านนั่งรถ เข้าไป กราบสักการะหลวงพ่อองค์ด้า หรือ หลวงพ่อสาเร็จศักดิ์ ซึ่งชาวอินเดียเรียกท่านว่า หลวงพ่ออ้วน
หรือหลวงพ่อน้ามันศักดิ์สิทธิ ซึ่งชาวอินเดียเคยนาน้ามันจากองค์ พระใช้นวดตามร่างกายที่เจ็บแล้วอาการเจ็บป่วยนั้น
ค่อยๆทุเลาหายไป หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองพุทธคยา

ค่้า
พักที่

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารโรงแรม
Royal Residency Hotel

วันที่สาม

วันพฤหัสที่ 17 ตุลาคม 2562

06.30 น.
07.30 น.
11.30 น.

ถวายภัตตาหารเช้า // รับประทานอาหารเช้า ทีโ่ รงแรม
อิสระปฏิบัติธรรม ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ตามอัธยาศัย
ถวายภัตตาหารเพล // รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม

พุทธคยา

๓

บริษัทอินดี้ เวเคชั่น จำกัด T.A.T. Licence No. 11/09068
139 อาคารดิโอภัส ห้อง 404 ถนนสุขุมวิท ซอย ทองหล่อ 10 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพ 10110 (สานักงานใหญ่)

จากนั้น
19.30 น.
พักที่

หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ วัดไทยภูมปิ าโรเชิญท่าน ร่วมท้าบุญทอดผ้าป่าตามก้าลังศรัทธาถวาย ณ วัดไทย
ภูมิปาโร นาท่าน ท้าบุญทอดผ้าป่าตามก้าลังศรัทธาถวาย ณ วัดไทยพุทธคยา และชมวัดไทยพุทธคยา ซึ่งเป็นวัด
ไทยแห่งแรกในต่างแดน พระอุโบสถจาลองแบบจากวัดเบญจบพิตรประดิษฐานพระพุทธชินราชจาลองภายในมีภาพ
จิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระมหาชนกอันงดงาม อิสระปฏิบัติธรรมตามอัธยาศรัย
นาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม
ถวายน้าปานะ // รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรม
Royal Residency Hotel

วันที่สี่

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562

05.30 น.
06.30 น.

21.30 น.
พักที่
จากนั้น
19.30 น.
พักที่

ถวายภัตตาหารเช้า // รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองพาราณสี (ระยะทาง 260 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 -6 ชั่วโมง) เมืองซึ่งได้ชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดใน
โลก อายุกว่า 4,000 ปีและปัจจุบันยังคงเป็นเมืองทีม่ ีผู้อาศัยอยู่เสมอ
ถวายภัตตาหารเพล // รับประทานอาหารกลางวัน ณ วัดไทยสาสะราม เชิญท่าน ร่วมท้าบุญทอดผ้าป่าตามก้าลังศรัทธา
ถวาย ณ วัดไทยสาสะราม
เดินทางถึง เมืองพาราณสี
หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สารนาถ สังเวชนียสถานแหล่งที่ 2 สถานที่
แสดงปฐมเทศนา น้าท่านนมัสการสถูปเจาคันธี สถานที่พระพุทธเจ้า
พบปัญจวัคคีย์อีกครั้ง หลังจากตรัสรู้แล้ว น้าท่านนมัสการธัมเมกขะ
สถูปที่เชื่อกันว่าเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาหัวข้อ
ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร ทาให้พระโกณฑัญญะบรรลุโสดาบัน
พระพุทธศาสนา จึงมีพระรัตนตรัยครบ 3 ประการ นมัสการ พระมูล
คันธกุฏิ กุฏิหลังแรกที่พระพุทธองค์จาพรรษาเป็นพรรษาแรก หลังจาก
ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณชมสังฆารามกุฏิสงฆ์กว่า 1,000 หลังชมสวนกวางอันเป็นที่มาของชื่อ อิสปิ ตมฤคทายวัน
น้าท่านสวดมนต์บท ธรรมจักร กัปวัตรสูตร ปฏิบัติเวียนเทียนบริเวณธัมเมกขะสถูป
นาท่านเดินทางสู่วัดไทยสารนาถ เชิญท่านร่วมท้าบุญทอดผ้าป่าตามก้าลังศรัทธาถวาย ณ วัดไทยสารนาถ
นาท่านร่วมสวดมนตททาวัตรเย็น ณ วัดไทยสารนา
ถวายน้าปานะ // รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
RAMADA HOTEL หรือเทียบเท่า
นาท่านเดินทางสูโ่ รงแรม RAMADA HOTEL หรือเทียบเท่า
ถวายน้าปานะ // รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
RAMADA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562

10.30 น.
14.30 น.

จากนั้น

05.30 น.

พุทธคยา -พาราณสี

พาราณสี -กุสินารา

นาท่านเดินทางสู่ท่าเรืออัศวเมศ เพื่อล่องเรือชมแม่น้าคงคา แม่น้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูซึ่งเชื่อว่าแม่น้านี้ไหลมาจาก
ภูเขาไกรลาสบนสรวงสวรรค์ เนือ่ งจากเป็นจุดที่ตมุ้ หูของพระศิวะตกอยู่ใต้แม่น้าแห่งนี้
ในทางพุทธศาสนาเองเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ได้นาพระอัฐิของพระพุทธเจ้ามาลอยอังคาร
ที่แม่น้าแห่งนี้ด้วย นาท่านสัมผัสกับความหลากหลายของผู้คน ท่านจะได้นั่งเรือพาย
เพื่อไปถวายกระทงเป็นพุทธบูชา ณ ที่นี่เองท่านได้จะได้สมั ผัสวิถีชีวติ ของชาวฮินดูซึ่งจะ
มาอาบน้า ดื่มน้ารวมทั้งท่าน้าทีจ่ ะมีพธิ ีเผาศพในช่วงเช้าตรู่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น ที่ทา่ มณี
กรรณิการ์ ริมฝั่งแม่น้าคงคา ที่ 4,000 กว่าปี ไฟที่ไม่เคยดับมอดลงเลย ชม พิธีบชู าพระ
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19.30 น.
พักที่

อาทิตย์ จากนัน้ เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พักเพือ่ รับประทานอาหารเช้า
ถวายภัตตาหารเช้า // รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองกุสินารา ระยะทาง 195 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง ระหว่างทาง ทัศนศึกษา
ทัศนียภาพ และสภาพความเป็นอยูข่ องรัฐอุตรประเทศ
ถวายภัตตาหารเพล // รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารระหว่างทาง
เดินทางถึงเมืองกุสินารา // นาท่านเดินทางสู่โรงแรมโลตัส นิคโก้ หรือเทียบเท่า
จากนั้น เดินทางสู่ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราช เชิญท่านร่วมท้าบุญทอดผ้าป่าตามก้าลังศรัทธาถวาย ณ วัดไทยกุสิ
นาราเฉลิมราช
ถวายน้าปานะ // รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
LOTUS NIKKO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562

07.30 น.
08.30 น.
11.30 น.
16.30 น.

05.30 น.
06.30 น.

11.30 น.
12.30 น.

18.00 น.
19.00 น.
พักที่
วันที่เจ็ด

06.00 น.
07.00 น.

กุสินารา –ลุมพินี

**** โปรดเตรียมหนังสือเดินทางติดตัวไว้เพื่อประทับตราออกจากประเทศอินเดีย เข้าสู่ ประเทศเนปาล ****
ถวายภัตตาหารเช้า // รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านนมัสการ สถานทีป่ รินิพพาน ณ สาลวโนทยาน นาชมปูชนียวัตถุที่
สาคัญ คือมหาปรินิพพานสถูป สถูปใหญ่มลี ักษณะเป็นเจดีย์ทรงบาตรคว่าสูง
ใหญ่ มีฉตั ร 3 ชั้นตอนบนสุด ซึ่งเชื่อกันว่าองค์เดิมนั้นสร้างขึ้นโดยพระเจ้าอโศก
มหาราชและเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วิหารปรินิพพาน ตั้งอยูห่ น้าพระ
สถูป ภายในมีพระพุทธรูปปางปรินิพพาน ฝีมือช่างชาวมถุรา อายุกว่า 1,900 ปี
ที่งดงามยิ่ง โดยรอบยังปรากฏซากวัดวาอารามที่เคยเจริญรุ่งเรืองนับเป็นพันปี
ก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเสื่อมไปจากอินเดียต้นสาละปลูกไว้เพื่อเป็นอนุสสติว่าพระพุทธองค์ปรินิพพานภายใต้ต้นสาละ
นาท่าน นมัสการ มกุฏพันธนเจดีย์ เป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ซึ่งปัจจุบันเป็นซากเจดียท์ รงกลมขนาดใหญ่
สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ตั้งอยู่ห่างจากสาลวโนทยานประมาณ 1 กม.
ถวายภัตตาหารเพล // รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม
หลังจากนั้นเดินทางสู่ ลุมพินี ระยะทาง 175 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง ระหว่างทางแวะเข้าห้องน้า
ณ ห้องน้าณ วัดไทยนวราชรัตนาราม 960 เมืองโสเนาลีล (Sonauli) ด่านเนปาล เพื่อเข้าห้องน้า ที่นมี่ ีกาแฟ โอวัลติน
และโรตีร้อนๆ ราดนมข้นแสนอร่อยไว้คอยให้บริการทุกท่าน หลังจากนั้นเดินทางต่อมุง่ หน้าสู่ลุมพินี
เชิญท่านร่วมท้าบุญทอดผ้าป่าตามก้าลังศรัทธาถวาย ณ วัดไทยนวราชรัตนาราม 960
เดินทางถึง ลุมพินี นาท่านเดินทางสู่โรงแรม PAWAN PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า
ถวายน้าปานะ // รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรม
PAWAN PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562

ลุมพินี –สาวัตถี

**** โปรดเตรียมหนังสือเดินทางติดตัวไว้เพื่อประทับตราออกจากประเทศเนปาล เข้าสู่ ประเทศอินเดีย ****
ถวายภัตตาหารเช้า // รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
หลังจากนั้นนาท่านกราบนมัสการ สวนลุมพีนีวัน สถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กราบ
ถาวรวัตถุศักดิ์สิทธิ์บริเวณลุมพินี ดังนี้ วิหารมายาเทวี สร้างขี้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระนางสิริมหามายา ชม
ภาพหินแกะสลัก พระนางสิริ มหามายาประสูติพระกุมาร พระพุทธรูปปางประสูติและรอยพระพุทธบาท
น้อย ที่สันนิษฐานว่า พระเจ้าอโศกมหาราช ทรงสลักไว้เป็นสัญลักษณ์ของสถานที่ประสูติอายุกว่า 2,300 ปี

๕

บริษัทอินดี้ เวเคชั่น จำกัด T.A.T. Licence No. 11/09068
139 อาคารดิโอภัส ห้อง 404 ถนนสุขุมวิท ซอย ทองหล่อ 10 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพ 10110 (สานักงานใหญ่)
สระโบกขรณี ที่ สรงน้าพระนางสิริมหามายาและพระกุมาร เสาหินพระเจ้าอโศกทีม่ ีขนาดความสูง 22 ฟุต 4 นิ้วและมี
ข้อความอย่างสมบูรณ์เขียนด้วยภาษา พราหม์ว่าเป็นสถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
10.00 น.
นาท่านเดินทางสู่ วัดไทยลุมพินี เชิญท่านร่วมท้าบุญทอดผ้าป่าตามก้าลังศรัทธาถวาย ณ วัดไทยลุมพินี
11.30 น.
ถวายภัตตาหารเพล // รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม
13.00 น.
นาท่านเดินทางสู่ เมืองสาวัตถี (ระยะทางประมาณ 240 กม. ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5 - 6 ชั่วโมง )
14.00 น.
เดินทางถึง วัดไทยนวราชรัตนาราม 960 เพื่อเข้าห้องน้า เชิญร่วมท้าบุญตามอัธยาศรัย
จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองสาวัตถี ในสมัยพุทธกาลเป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศล 1 ใน 16 แคว้น เป็นเมืองที่ใหญ่พอๆกับ
เมืองราชคฤห์และพาราณสี เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าขายและเป็นเมืองทีพระพุทธเจ้าประทับนานที่สุดถึง 25 พรรษา
รวมทั้งเป็นเมืองที่พระพุทธศาสนามั่นคงที่สุดโดยทรงประทับทีว่ ัดเชตวันมหาวิหาร 19 พรรษา และวัดบุพพารามอีก 6
พรรรษา ณ เมืองแห่งนี้ทาให้เกิดพระสูตรมากมาย เช่น มงคลสูตร ธรรมนิยามสูตร รวมไปถึงกาลามสูตรที่ตรัสแสดง ณ
เกสปุตตนิคมที่อยู่ในอาณาเขตของแคว้นโกศลเช่นกัน นอกจากนี้ ยังเป็นเมืองของมหาอุบาสกมหาอุบาสิกาทีส่ าคัญที่ให้
การทานุบารุงพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง
20.00 น.
เดินทางถึง สาวัตถี นาท่านเดินทางสู่โรงแรม PLATINUM HOTEL หรือเทียบเท่า
ถวายน้าปานะ // รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรม
พักที่
PLATINUM HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่แปด
06.00 น.

11.30 น.

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562
สาวัตถี
ถวายภัตตาหารเช้า // รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านกราบนมัสการพระพุทธเจ้าที่ วัดเชตวัน เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นวัดที่พระพุทธเจ้ารวมทั้ง
พระอรหันต์ได้จาพรรษาอยู่นานที่สุดถึง 19 พรรษา สร้างโดยอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี กล่าวกันว่าต้องขนเงิน
มาปูพื้นทีใ่ ห้เต็มสวนจึงจะซื้อที่ดินมาสร้างวัดถวายแด่พระพุทธเจ้าได้เพราะในสมัยนั้น
ดินแดนทุกแห่งเป็นของผู้ที่นับถือศาสนาพราหมณ์ นาท่านนมัสการ มหามูลคันธกุฎี
หรือกุฏิของพระพุทธเจ้า กุฎิพระโมคคัลลา กุฎิพระสารีบุตร กุฎิพระสิวลี
กุฎิพระอานนท์ และสถูปที่บรรจุสารีริกธาตุของพระอรหันต์ ชมบ่อน้าทีพ่ ระพุทธเจ้า
ใช้เป็นที่สรงน้าตลอดระยะเวลาที่จาพรรษาอยู่ชม “ต้นอานันทโพธิ”์ ณ วัดเชตะวัน
มหาวิหาร เมืองสาวัตถีเป็นต้นดั้งเดิม โดยเป็นต้น โพธิ์ที่ได้ปลูกเป็นต้นแรกในสมัย
พุทธกาล ที่ประตูหน้าวัดเชตะวันมหาวิหารเมืองสาวัตถี ชมพูทวีป(ปลูกจากเมล็ดของ “ต้นพระศรีมหาโพธิ”์ ณ พุทธคยา
สถานทีตรัสรู)้ โดยพระอานนท์เป็นผู้ดาเนินการตามความปรารภของอนาถบิณฑิกเศรษฐี จึงเรียกชื่อว่า อานันทโพธิ์ ซึ่งได้
ชื่อว่าเป็นต้นโพธิท์ ี่มีอายุยืนที่สุดในโลก ที่ยังคงยืนต้นอยูม่ าจนถึงปัจจุบันมีอายุกว่า ๒,๕๕๖ ปี (มีอายุมากกว่าพุทธศักราช)
และชาวพุทธนับถือว่ามีความสาคัญและศักดิส์ ิทธิ์เป็นอันดับสองรองจาก “ต้นพระศรีมหาโพธิ”์ ณ พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้
รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
ถวายภัตตาหารเพล // รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม
ชมสถานที่ธรณีสูบพระเทวทัตและนางจิญจมาณวิกา หลังจากนาท่านชมสถานที่สาคัญอื่นๆ เช่น บ้านอนาถบิณฑิก
เศรษฐี อุบาสกที่มีความศรัทธาในการสร้างวัดเชตวันมหาวิหารถวายพระพุทธเจ้า ชื่อท่านเศรษฐี “อนาถบิณฑิกเศรษฐี”
นั้นแปลว่าเศรษฐีผู้เป็นที่พึ่งของคนยาก ตามศัพท์ “อนาถ” แปลว่า ผู้เป็นที่พงึ่ “บิณฑิกะ “ แปลว่า ก้อนข้าว แปลรวมกันได้
ว่า เศรษฐีผู้มกี ้อนข้าวให้กับคนยากจน นั่นเองตรงข้ามบ้านท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีคือบ้านท่านพ่อขององคุลิมาล ซึง่
องคุลิมาลเดิมชื่อ อหิงสกะ แปลว่า ผู้ไม่เบียดเบียนเป็นบุตรของปุโรหิตในสมัยพระเจ้าปเสนทิโกศล

บริเวณบ้านของปุโรหิตผู้เป็นบิดาของ “พระองคุลีมาลเ ระ”

บ้านท่านอนา บิณฑิกเศรษฐี
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17.00 น.

19.00 น.
พักที่
วันที่เก้า
06.00 น.
07.00 น.
10.00 น.
11.30 น.
14.00 น.

18.00 น.
19.00 น.
พักที่
วันที่สบิ
06.00 น.

13.00 น.

อิสระปฏิบัตธิ รรม ณ บริเวณ พระเชตะวันมหาวิหาร
เยี่ยมชม เนินดินที่พระพุทธเจ้าแสดงยมกปาฏิหาริย์ กล่าวกันว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสวยน้าปานะเสร็จมีรบั สั่ง
ให้นายคัณฑะนาเม็ดมะม่วงไปปลูก เมื่อทรงล้างพระหัตถ์ลงบนปากหลุมเม็ดมะม่วงก็เจริญเติบโตออกผลเต็ม
ต้นเป็นอัศจรรย์ ต้นมะม่วงนั้นมีชื่อว่า คัณฑามพฤกษ์ ตามชื่อของนาย
คัณฑะ พระพุทธองค์ทรงเนรมิตจงกรมแก้วในอากาศเหนือต้นมะม่วง
ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ หรือปาฏิหาริย์ทแี่ สดงเป็นคู่ๆ เป็นปาฏิหาริยท์ ี่
พระพุทธเจ้าทรงกระทาที่ต้นมะม่วง ภายหลังจากที่ทรงแสดงเสร็จพระ
พุทธองค์ก็เสด็จไปจาพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อโปรดพระพุทธ
มารดาต่อไป
เนินดินที่พระพุทธเจ้าแสดงยมกปาฏิหาริยท
ถวายน้าปานะ // รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรม
PLATINUM HOTEL หรือเทียบเท่า
วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562
สาวัตถี -ลัคเนาว์
ถวายภัตตาหารเช้า // รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาปฏิบัติ ณ พระเชตะวันมหาวิหาร ตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสู่ วัดไทยเชตะวัน เชิญท่านร่วมท้าบุญทอดผ้าป่าตามก้าลังศรัทธาถวาย ณ วัดไทยเชตะวัน
ถวายภัตตาหารเพล // รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองลัคเนาว์ ประเทศอินเดีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที) ลัคเนา”(Lucknow) เป็นเมือง
หลวงแห่งรัฐอุตตรประเทศ ในประเทศอินเดียทางตอนเหนือ ปัจจุบันลัคเนาได้พัฒนาเติบโตขึ้นชั้นเป็นเมืองศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน คมนาคม แห่งอินเดียตอนเหนือ และเป็นเมืองใหญ่อันดับต้นๆของประเทศอินเดีย ลัคเนา
เป็นเมืองที่มปี ระวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน เดิมมีชื่อว่า“เมืองลักษมันปุระ”(Lakshmanpur)ได้ชื่อว่าเป็น“เมืองพระ
ลักษณ์” หนึ่งในตัวละครสาคัญแห่งมหากาพย์ “รามายณะ”ของอินเดีย หรือ“รามเกียรติ์”ของบ้านเรา
เดินทางถึง ลัคคเนาว์ นาท่านเดินทางสู่โรงแรม HILTON GARDEN INN HOTEL หรือเทียบเท่า
ถวายน้าปานะ // รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรม
HILTON GARDEN INN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันพฤหัสที่ 24 ตุลาคม 2562
ลัคเนาว์ –อัครา
ถวายภัตตาหารเช้า // รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
หลังจากนั้นนาท่านเดินทางโดยรถโค้ชออกจากเมืองลัคเนาว์ ผ่านเข้าสู่แคว้นอุตรประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแหล่ง
เกษตรกรรมนานาชนิดที่ผลิตเพื่อเลี้ยงดูชาวอินเดียทั้งประเทศ ไปตามถนนไฮเวย์สายใหม่ ผ่านเมืองใหญ่ มธุรา สู่
เมืองอัครา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 - 6 ชั่วโมง )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาเข้าชม ทัชมาฮาล แหล่งมรดกโลก อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิง่ ใหญ่และอมตะของพระเจ้าชาห์
จาฮันทีม่ ีต่อพระนางมุมตัซ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1631 นาเดินสู่ประตูสุสานที่สลักตัวหนังสือภาษาอาระบิค เป็น
ถ้อยคาอุทิศและอาลัยต่อสิ่งรักที่จากไป นาท่านถ่ายรูปกับลานน้าพุทมี่ ีอาคารทัชมาฮาล อยู่ เบื้องหลัง แล้ว
นาเข้าสู่ตัวอาคารที่สร้างจากหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์จากเมืองมกรานะ ประดับลวดลายด้วยเทคนิคฝังหินสีต่างๆ
ลงไปในเนื้อหิน เป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่ออกแบบโดยช่างจากเปอร์เซีย อาคารตรงกลางเป็นรูป
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เย็น
พักที่

โดม มีหอคอยสี่เสาล้อมรอบ ตรงกลางด้านในเป็นที่ฝังพระศพของพระนางมุมตัซมาฮาลและพระเจ้าชาห์จาฮัน
ได้อยู่คู่เคียงกันตลอดชั่วนิรันดร์ ทัชมาฮาลนี้ใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 12 ปี สิ้นเงินไป 41 ล้านรูปี ใช้ทองคา
ประดับส่วนต่าง ๆ ของอาคารหนัก 500 กิโลกรัม ใช้คนงานกว่า 20000 คน แล้วนาท่านเดินอ้อมไปด้านหลังที่
ติดกับแม่น้ายมุนา ที่ฝงั่ ตรงกันข้ามมีพื้นทีข่ นาดใหญ่ถูกปรับดินแล้ว เล่ากันว่า พระเจ้าชาห์จาฮันเตรียมที่จะ
สร้างสุสานของตัวเองเป็นหินอ่อนสีดา ด้วยรูปอาคารแบบเดียวกันกับทัชมาฮาล เพื่ออยู่เคียงข้างกัน แต่ถูก
ออรังเซบ ยึดอานาจและนาตัวไปคุมขังไว้ในป้อมอักราเสียก่อน
แล้วนาท่านเข้าชมอักราฟอร์ด แหล่งมรดกโลก ริมแม่น้ายมุนา ที่สร้างโดยพระเจ้าอัคบาร์ มหาราชแห่งราชวงศ์
โมกุล เมื่อปี ค.ศ. 1565 เป็นทั้งพระราชวังทีป่ ระทับและเป็นป้อมปราการ ต่อมาพระโอรส คือ พระเจ้าชาฮันกีร์
และพระนัดดา (โอรสของพระเจ้าชาฮันกีร์) พระเจ้าชาห์ จาฮาน ได้สร้างสร้างขยายต่อเติมป้อมและพระราชวัง
แห่งนี้อย่างใหญ่โต นาท่านเข้าชมป้อมผ่านประตูอามรรสิงห์ เข้าสู่ส่วนที่เป็นพระราชวัง ผ่านลานสวนประดับ
อ่างหินทรายสีแดงขนาดยักษ์สาหรับสรงน้า ท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรมสามยุคสมัยตามรสนิยมที่แตกต่างกัน
ของสามกษัตริย์ นาท่านเข้าชมด้านในพระตาหนักต่าง ๆ ที่สลักลวดลายศิลปะแบบโมกุลทีม่ ีอิทธิพลจากศิลปะ
อินเดีย ผสมผสานกับศิลปะเปอร์เซีย
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมทีพ่ ัก
FOUR POINT BY SHERATON HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สบิ เอ็ด

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562

06.00 น.
07.00 น.

ถวายภัตตาหารเช้า // รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดินทางออกจากเมืองอัครา เข้าสู่ กรุงเดลลี ไปตามถนนไฮเวย์สายใหม่ (ระยะทาง 250 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 4 - 5 ชั่วโมง )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านนมัสการ สถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงมหาสติปัฏฐานสูตร แก่ชาวกุรุรัฐ
ยังปรากฏหลักฐานจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราช เป็นสถานที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา
แห่งเดียวที่พบในกรุงเดลลี
นาท่านแวะ ช้อปปิ้ง ที่ถนนจันปาท (JANPATH เป็นถนนช้อปปิ้งที่นิยมมากสาหรับ
นักท่องเทีย่ ว) มีสินค้าหัตถกรรม และงานฝีมือพื้นเมือง,ผ้าไหมอินเดีย,อัญมณี, ไม้
จันทร์หอมแกะสลักผลิตภัณฑ์จากหินอ่อน,ของตกแต่งบ้าน ฯลฯ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ได้เวลานาทุกท่านเดินทางสูส่ นามบินนานาชาติอินธิรา คานธีเมืองเดลลี

เที่ยง

เย็น

วันที่สบิ สอง

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562

01:55 น
07:50 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน Thai Airways TG 336
คณะถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
จบโปรแกรมการเดินทาง อนุโมทนาบุญ กับ ทุกท่านด้วยค่ะ สาธุ

อัครา -เดลลี

เดลลี –กรุงเทพ
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อัตราค่าบริการ
ราคาส้าหรับเดินทาง 30 ท่านขึนไป
วันที่เดินทาง

วันแสวงบุญ 15- 26 ตุลาคม 2562

ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยวช้าระเพิ่ม

73,000 บาท

12,000 บาท

**ราคานีสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าชาวไทยเท่านัน**
**ลูกค้าที่มวี ีซา่ อินเดียแล้วหักค่าใช้จ่ายออก 2,700 บาท**
*** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง มิฉะนันทางบริษัทฯ จะ
ไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทังสิน ***
อัตรานีรวม
 ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ สายการบินไทยสไมล์ชั้นทัศนาจร ไป – กลับ
(ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันสายการบิน และค่าน้ามันเชือเพลิง)
กรุงเทพฯ – พุทธคยา เที่ยวบินที่ TG 2327
เดลลี - กรุงเทพฯ
เที่ยวบินที่ TG 336
 ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ
 ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ ( มีอาหารไทยบริการเสริมให้เป็นพิเศษ )
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการ ขนาด 45 ที่นั่ง นาคณะไหว้พระตามสถานที่ต่างๆ ตามระบุไว้ในรายการ
 ค่าธรรมเนียมเข้านมัสการพุทธสถานและชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น 1 ท่าน และหัวหน้าทัวร์พูดไทย 1 ท่าน นาคณะอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศอินเดียแบบออนไลน์ และประเทศเนปาล
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานีไม่รวม







ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดืม่ และค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านสั่งมารับประทานเอง (มินิบาร์)
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย 3% (กรณีต้องการใบกากับภาษี)
ค่าทิปไกด์และคนขับรถอินเดีย ( 7 วัน รวม 700 บาท)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยตามอัธยาศัย
ค่าสัมภาระที่น้าหนักเกินกว่า 20 กิโลกรัม/ ท่าน

หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาและกาหนดการเดินทาง ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ทั้งนี้บริษทั ฯ จะถือเอาประโยชน์
ของผู้ร่วมเดินทางทุกท่านเป็นสาคัญ รวมทั้งกรณีที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนราคาหรือคณะเดินทางน้อยกว่ากว่า 15 ท่าน
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เงื่อนไขการส้ารองที่นั่ง
งวดที่ 1 : กรุณาช้าระมัดจ้าเพือ่ ยืนยันการเดินทาง ช้าระงวดแรกท่านละ 40,000 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ชื่อบัญชี : นางสาว อารยา รุ่งรัฐแพทย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี: 409 – 091709 – 1 สาขาเจ อเวนิว ทองหล่อ

งวดที่ 2 : ส่วนที่เหลือช้าระทันทีก่อนการเดินทางภายในวันที่ 10 ก.ย. 2562 มิฉะนันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

**กรุณำส่งหลักฐำนกำรโอนเงินมำที่ คุณพรสวรรค์ LINE ID:0897883606**
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าใช้จา่ ยทังหมด
** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนาเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น
การออกตั๋วที่นั่งตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น
**เงื่อนไขการให้บริการ* บริษทั เป็นเพียงตัวแทนการท่องเทีย่ ว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบ
ต่อความเสียหายที่เกิดจาก การที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าออกเมือง อันเนื่องมาจากการที่ท่านมีเอกสารเดินทางที่ไม่ถูกต้อง หรือมีสิ่งผิด
กฎหมายไว้ในครอบครอง หรือภัยธรรมชาติ, ภัยการเมืองฯลฯ หรือเหตุสุดวิสัย ที่ทางบริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้หรือค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติม
ที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่นการเจ็บป่วย ถูกทาร้าย หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ

กรุณำอ่ำนหมำยเหตุให้ละเอียดทั้ง 5 ข้อ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีทกี่ องตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุ วิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้
เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเทีย่ วบิน
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.การไม่รบั ประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชาระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะ
เหมาจ่าย
5.ตั๋วเครือ่ งบินเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถ Refund ได้ทกุ กรณี โดยเงื่อนไขของสายการบินกาหนด

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ สำยกำรบิน ที่ท่ำนควรทรำบ
1.
เกี่ยวกับทีน่ ั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบตัว๋ เดี่ยว (รำคำพิเศษ) สำยกำรบินจึงขอสงวนสิทธิ์ในกำรเลือกที่
นั่งบนเครื่องบินบริเวณตอนหน้ำเครื่องทุกกรณี แต่ทำงบริษทั จะพยำยำมให้มำกที่สุดในกำรจัดที่นั่ง ให้ลูกค้ำผู้เดินทำงที่มำด้วยกัน
ได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มำกที่สุดเท่ำที่จะสำมำรถทำได้
2.กรณีทที่ ่านเป็นอิสลาม หรือ แพ้อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณีที่แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง
กะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เพื่อชาระกับเมนูใหม่ที่ต้องการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได้
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เงื่อนไข และ ข้อควรทรำบอื่นๆ ทั่วไป ที่ท่ำนควรทรำบ
1.ทัวร์นี้สาหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพือ่ การท่องเที่ยวเท่านัน้
2.ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์สาหรับผู้เดินทางทีถ่ ือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือหนังสือ
เดินทางราชการ (หน้าปกสีน้าเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์
เพื่อการท่องเทีย่ ว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้หนังสือเดินทางพิเศษอืน่ ๆ หากไม่ผ่าน
การอนุมัติของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบั ผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึน้ ในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วม
เดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
3.ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่
ว่ากรณีใดๆก็ตาม
4.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง
เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเทีย่ วหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดิน และ หน้าวีซ่ามาให้กับ
ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจาหรือส่วนทีเ่ หลือทั้งหมด
5.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และ
เวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ
6.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ ของนักท่องเทีย่ วที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของทาง
บริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัตเิ หตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
7.มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มเี อกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของบริษัทกากับเท่านัน้
8.นักท่องเทีย่ วต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่เกีย่ วข้องกับ
ทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัตภิ ัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืน
ค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ชาระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องชาระตามข้อตกลงแก่คคู่ ้าตามหลักปฏิบัติเท่านั้น
9.คณะทัวร์นี้ เป็นการชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รบั การรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่ง
บางส่วนของโปรแกรมอาจจาเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วน
ใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงทั้งหมดกับผู้เดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
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เอกสารและข้อมูลส่วนตัวที่ต้องส่งมา เพื่อขอวีซ่าอินเดีย
เอกสารที่ต้องการ
1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
2. แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัว
3. รูปถ่าย 2 ใบ

เล่มจริง.. ที่มีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
กรอกตามแบบฟอร์มด้านล่าง (กรุณาแจ้งข้อมูลจริง)
รูปถ่าย ต้องเป็นรูปสี บนพื้นหลังสีขาว และต้องมีขนาด 2x2 นิ้ว
แนะนาให้บอกร้านถ่ายรูปว่า ขนาด 2x2 นิ้ว เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส เท่ากันทั้งกว้างและยาว
ห้ามส่งขนาดอื่น สถานทูตเข้มงวดมาก !
รูปถ่าย ต้องเป็นรูปปัจจุบัน ทีถ่ ่ายใหม่ภายใน 3 เดือน
รูปถ่าย ต้องเป็นรูปที่ ไม่ซ้า กับรูปในวีซ่าเดิม (ถ้ามีวีซ่าเดิม)

4. สาเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
*ต้องเซ็นชื่อรับรอง ลายเซ็นเหมือนที่เซ็นในเล่มพาสปอร์ต
5. สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
*ต้องเซ็นชื่อรับรอง ลายเซ็นเหมือนที่เซ็นในเล่มพาสปอร์ต
6. สาเนาหนังสือสุทธิ 1 ชุด
*เฉพาะพระสงฆ์และแม่ชี (ถ่ายสาเนาหน้าแรก และหน้าที่แสดงสังกัดวัดปัจจุบัน)
7.นามบัตร 1 ใบ
* ถ้ามี ( นามบัตร ตาแหน่งงานปัจจุบัน ตรงตามข้อมูลทีแ่ จ้ง )
เงื่อนไขการให้บริการทางบริษทั ฯไม่รับผิดชอบใดๆ กรณีสถานทูตอินเดีย ไม่อนุมัติวซี ่า หรืออนุมัติประเภทของวีซ่าให้ไม่ตรงตามทีย่ ื่นขอ เนื่องจากทางสถานทูต
จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป ขึ้นอยูก่ ับประวัติการเดินทางของแต่ละบุคคลด้วย

**เนื่องจากคณะเดินทางในวันที่ 15 ต.ค. 2562 หลังจากช้าระมัดจ้าแล้ว กรุณาส่งเอกสาร
เพื่อประกอบการยื่นวีซ่าอินเดียออนไลน์ภายในวันที่ 1 ก.ย. – 8 ต.ค. 2562 **

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
แผนกวีซ่า
บริษัท อินดีเวเคชั่น จ้ากัด
139 อาคารดิโอภัส ห้อง 404 ถนนสุขุมวิท ซอย ทองหล่อ 10
คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพ 10110
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ข้อมูลที่ต้องกรอก
กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง พิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือตัวบรรจง เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครเอง
(กรอกเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ก็ได้)
ชื่อและนามสกุล ผู้ยื่นขอวีซ่า
กรุณาใส่เครื่องหมาย X ลงในช่องที่เลือก
ชื่อ
นาย
นาง
นางสาว
นามสกุล
1.

ที่อยู่ปัจจุบันทีต่ ิดต่อได้
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์มือถือ
E-mail:

2.

โทรศัพท์บ้าน

อาชีพปัจจุบัน
* ถ้าเกษียณแล้ว กรุณาแจ้งข้อมูลที่ทางานเดิมก่อนเกษียณ
ชื่อบริษัท/ชื่อหน่วยงาน
ที่อยู่ที่ทางาน

ตาแหน่ง
* ถ้าเป็นแม่บ้าน กรุณาแจ้งข้อมูลที่ทางานของสามีหรือบิดา

รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ที่ทางาน
3.

โทรศัพท์บ้าน

กรณีกาลังศึกษาอยู่
นักเรียน/นักศึกษา
ชื่อโรงเรียน/สถาบันการศึกษา
ที่อยู่

ระดับชั้นการศึกษา

รหัสไปรษณีย์
ระบุอาชีพของ ผู้ปกครอง (บิดา) / คู่สมรส
ตาแหน่ง
ชื่อบริษัท/ชื่อหน่วยงาน
ที่อยู่
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ที่ทางานของ ผูป้ กครอง (บิดา) / คู่สมรส
4.

วุฒิการศึกษาสูงสุดที่เรียนจบ เช่น มัธยมศึกษา ม.6 , ปริญญาตรี , ปริญญาโท เป็นต้น

5.

ศาสนาที่นับถือ เช่น ศาสนาพุทธ คริสต์ หรือ อิสลาม เป็นต้น

6.

หากแต่งงานแล้ว กรุณาแจ้ง
เลือก
ชื่อ-นามสกุล สามี
ชื่อ-นามสกุล ภรรยา
นาง

กรุณาใส่เครื่องหมาย X ลงในช่องที่
นาย
นางสาว

จังหวัดที่เกิด
จังหวัดที่เกิด
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กรณีคู่สมรส หย่าร้างหรือเสียชีวติ - ให้แจ้งว่า หย่าแล้ว หรือ เสียชีวติ แล้ว
7.

บิดาและมารดา (ทั้งสองท่าน) *ต้องกรอกนามสกุล
ชื่อ-นามสกุล บิดา
นาย
ชื่อ-นามสกุล มารดา
นาง
นางสาว

กรุณาใส่เครื่องหมาย X ลงในช่องที่เลือก
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดที่เกิด

8.

ตาหนิ ลักษณะรูปพรรณที่เด่นชัดในร่างกาย เช่น ผิวสีขาว ผิวสองสี ตาสีดา ตาสีน้าตาล ผมยาว ผมสั้น ผมดา เป็นต้น

9.

ระบุ วัน-เดือน-ปี ที่จะเดินทางไปอินเดีย ทั้งไปและกลับ
วันที่เข้าอินเดีย
วันที่ออกจากอินเดีย

*ตรงตามตัว๋ เครื่องบิน หรือ วันที่คาดว่าจะเดินทาง

10. ระบุเมืองทีจ่ ะบินไปลงที่อินเดีย เช่น New Delhi, Kolkata หรือ Mumbai เป็นต้น
11. ระบุเมืองทีจ่ ะบินกลับออกจากอินเดีย เช่น New Delhi, Kolkata หรือ Mumbai เป็นต้น
12. ระบุเส้นทางท่องเที่ยวคร่าวๆ เช่น "Kolkata-Gaya-Varanasi-New Delhi" เป็นต้น

13.

กรุณาใส่เครื่องหมาย X ลงในช่องที่

บุคคลอ้างอิงที่ติดต่อได้ที่ประเทศไทย
เลือก
ชื่อ
นาย
นาง
นางสาว
ที่อยู่

นามสกุล

รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
14. บุคคลอ้างอิงที่ติดต่อได้ที่ประเทศอินเดีย

*ข้อนี้ให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ
(สามารถแจ้งเป็น ชื่อและที่อยู่ของโรงแรมทีพ่ ักหรือวัด ที่จะไปเข้าพักก็ได้)

ชื่อ-นามสกุล Name
ชื่อโรงแรมหรือวัด Hotel/Temple
ที่อยู่ Address
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ Tel.
15. ถ้าเคยเดินทางเข้าอินเดียมาแล้ว กรุณาแจ้งข้อมูลดังนี้
15.1 เลขที่วีซ่าล่าสุด
15.2 เมืองที่เคยไป
15.3 ชื่อและที่อยูข่ องโรงแรมหรือที่พกั ที่เคยไปพักล่าสุด
ชื่อที่พัก Place to Stay
ที่อยู่ Address

วันที่ออกวีซ่า
*ข้อนี้ให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ
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โทรศัพท์
กรณีเคยได้ E-VISA สามารถตรวจสอบเลขทีว่ ีซา่ ได้จาก ตราประทับในหนังสือเดินทาง (เลขที่วีซ่าบริเวณHIGHLIGHT สีเขียว)
ตย. หมายเลขวีซ่าคือ 9045FD2H

16. เคยเดินทางเข้า ออกประเทศในกลุ่ม SAARC (อัฟกานิสถาน ภูฏาน ปากีสถาน มัลดีฟ บังคลาเทศ ศรีลังกา เนปาล) หรือไม่
ถ้าเคยกรุณาระบุรายละเอียด (ย้อนหลังแค่ 4 ปี)
กรุณาใส่เครื่องหมาย X ลงในช่องที่เลือก
เคย
ไม่เคย
อัฟกานิสถาน
จานวน
ครั้ง
เมื่อ ปี ค.ศ.
ภูฏาน
จานวน
ครั้ง
เมื่อ ปี ค.ศ.
ปากีสถาน
จานวน
ครั้ง
เมื่อ ปี ค.ศ.
มัลดีฟ
จานวน
ครั้ง
เมื่อ ปี ค.ศ.
บังคลาเทศ
จานวน
ครั้ง
เมื่อ ปี ค.ศ.
ศรีลังกา
จานวน
ครั้ง
เมื่อ ปี ค.ศ.
เนปาล
จานวน
ครั้ง
เมื่อ ปี ค.ศ.
17. ประเทศที่เดินทางไปในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา

ชื่อที่อยู่ ที่ต้องการให้ส่งเล่มพาสปอร์ตคืน
การส่งเล่มพาสปอร์ตคืน-

กรุณาระบุที่อยู่สาหรับส่งเล่มพาสปอร์ตคืนให้ชัดเจน
เราจะส่งคืนให้ทาง ไปรษณีย์ ems (ต้องเป็นที่อยูท่ ี่มีคนเซ็นรับ)

ชื่อ-นามสกุล ผู้รับ
ที่อยู่
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์มือถือ

๑๕

