
 

Star Voyage Co.,Ltd. ใบอนุญาตเลขที่ 11/07795 
93/12 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงลาดยาว. เขตจตุจักร. กรุงเทพมหานคร 
โทร : (66) 819 256 603 , (66) 816 203 647, (66) 84 5315118 โทรสาร : (66) 29 367 766 

                                                    

 

  

 
 

ประสูติ ตรัสรู ปฐมเทศนา ปรินิพาน 
เดนิทางตุลาคม / พฤศจิกายน  / ธันวาคม 2017 

 
 “ดูก่อนอานนท์ สังเวชนียสถาน 4 แห่ง เป็นทีค่วรเห็นของกุลบุตรผู้มศีรัทธา ด้วยระลกึว่า” 
• พระตถาคตประสูติในทีนี่ ้๑ เมืองลมุพนีิวนั  
• พระตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญานในทีนี่ ้๑ เมืองพทุธคยา 
• พระตถาคตยงัธรรมจักรให้เป็นไปแล้วในทีนี่ ้๑ เมืองพาราณสี  
• พระตถาคตเสด็จปรินิพพาน ด้วยอนุปาทเิสสนิพพานธาตุในทีนี่ ้๑ เมืองกสิุนรา.....  
......ดูก่อนอานนท์ ชนเหล่าใด เที่ยวจาริกไปยังเจดียสถานเหล่าน้ันแล้ว มีจิตเล่ือมใส ชนเหล่าน้ันทั้งหมดเบ้ือง
หน้าแต่ตายมลายไป จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์......สังเวชนียสถาน หมายถึงสถานทีท่ี่ท าให้เกดิความรู้สึกระลกึ
ถึงพระพุทธเจ้า เกิดความแช่มช่ืน เบิกบาน เกิดแรงบันดาลใจที่จะท าความดี เม่ือได้ไปพบเห็น ท่านว่าเป็น
สถานทีค่วรไปเคารพสักการะ... อนัจักน ามาซ่ึงบุญกศุลและความปลาบปลืม้ แช่มช่ืนใจ แสดงให้เห็นว่าสังเวช
นียสถานทั้งส่ีนี้ 
“คร้ังหน่ึงในชีวติปฏิบติับูชา...ตามรอยพระศาสดา ร่วมทอดผา้ป่า ห่มผา้พระพุทธเมตตาและพระปางปรินิพาน” 
 
ก าหนดการจาริกบุญ: 14 -21 ต.ค./4-11,18-25 พ.ย. 
2-9 ธ.ค.60/สวดมนตข์า้มปี 30ธ.ค.-6ม.ค.2561 
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เส้นทางจาริกบุญ พทุธสถาน 4 ต าบล 
วนัแรก  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ – เมืองหลวงเดล ี–ปัตนะ-เมืองราชคฤห์ (ประเทศอนิเดยี) 
06.00 น. พร้อมคณะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ เคาน์เตอร์เช็คอินระหว่างประเทศโดยสายการบิน           

JET AIRWAYS  เคาน์เตอร์ (W) ประตูทางเขา้ท่ี 6-7 โดยเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ รอตอ้นรับตรวจเช็คสัมภาระ

ติดป้ายช่ือกระเป๋าและบตัรโดยสารก่อนข้ึน คอยอ านวยความสะดวก และแจกบตัรท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน 

08.55 น  ออกเดินทางสู่ เมืองเมืองเดลี ประเทศอนิเดยี โดยสายการบิน JET AIRWAYWS เทีย่วบิน 9W65 

12.00 น.   เดินทางถึง สนามบินเมืองอินทิราคานธี   

   น าท่านออกไปอาคารระหวา่งประเทศเพื่อเปล่ียนเคร่ืองสู่เมืองปัตนะ 

14.50 น  ออกเดินทางสู่ เมืองเมืองปัตนะ โดยสายการบิน JET AIRWAYWS เทีย่วบิน 9W730 

16.25 น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองปัตนะ หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ หลงัตรวจรับส าภาระแลว้น า

ท่านเดินทาง 

  จากนั้นสู่.. น าท่านเดินทางโดยรถโค๊ช..สู่เมืองราชคฤห์ (Rajgir) (ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร    

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง) กรุงราชคฤห์ : มหานครแห่งแควน้มคธโบราณ ตวัเมืองถูก

ลอ้มรอบดว้ยทิวเขาทั้งห้าทิศ เป็นท่ีมาของช่ือเบญจคีรีนคร เป็นเส้นทางการคา้เป็นศูนยร์วมเหล่า

บรรดาเศรษฐี เป็นท่ีชุมนุม ของนกัปรัชญา พร้อมเหตุการณ์ท่ีเกิดกบัพระพทุธเจา้ ณ ท่ีน้ีมากท่ีสุดท า

ให้เกิดสถานท่ีส าคญัทางพุทธประวติัมากมายเช่น มูลคนัธกุฎีบนยอดเขาคิชฌกฏู, วดัเวฬุวนั วดัแรก

ท่ีราชาพิมพิสารสร้างถวายในพระพุทธศาสนา, สถานท่ีคุมขงัพระเจา้พิมพิสาร, ถ ้าสัตบรรณคูหา     

ณ เขาเวภาระบรรพต สถานท่ีท าปฐมสังคายนา,ตโปธารนที บ่ออาบน ้ าแร่ร้อนท่ีเห็นถึงการจดัแบ่ง

วรรณะอยา่งชดัเจน,เร่ืองราวของหมอชีวกโกมารภจัจ ์หมอประจ าราชส านกัสมยัพุทธกาล, นาลนัทา 

เมืองเกิดแห่งอคัรสาวก พระสารีบุตรและพระโมกคลัลานะ, ซากมหาวิทยาลยันาลนัทา มหาวิทยาลยั

สงฆ์ท่ีโด่งดงั แมพ้ระถงั ซ าจัง๋ก็เคยเป็นศิษยเ์ก่าอยู่ถึง 15 ปี ส่งผลให้ราชคฤห์ในปัจจุบนัเป็นเพียง

เมืองเล็กๆ ในรัฐพิหาร มีผูอ้ยู่อาศยัไม่มาก มีสภาพเกือบเป็นป่า แต่เป็นสถานท่ีแสวงบุญของชาว

พทุธทัว่โลกแห่งหน่ึง 

ค ่า   บริการอาหารบริการอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศัย 

   ทีพ่กั ณ โรงแรม  HOTEL RAJGIR RESIDENCY หรือ โรงแรมเมืองปัตนะ  หรือเทยีบเท่า 

หมายเหตุ:เน่ืองจากโรงทีเ่มืองราชคห์มน้ีอย หากได้ได้ห้องเราจะพกัทีโ่รงแรมในเมืองปัตนะ  
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วนัทีส่อง เมืองราชคฤห์ –นาลนัทา- เมืองคยา 
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 

08.00 น.  น าท่านขึน้สู่ยอดราชคฤห์ ราชคหะ หรือ ราชครีะ เป็นช่ือเมืองหลวงของแควน้มคธสมยัพทุธกาลเป็น

เมืองในหุบเขามีภูเขาลอ้มรอบ ๕ ลูก จึงมีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ เบญจคีรีนครราชคฤห์ เป็นเมืองตั้ง

หลกัพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจา้ โดยพระพุทธเจา้เสด็จไปโปรดพระเจา้พิมพิสารผูค้รองนคร

เป็นเมืองท่ีมีประวติัความเก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนามากท่ีสุดน าพาท่านท าสมาธิภาวนา และ

บ าเพญ็กศุล ณ พระคนัธกฎิุชมทิวทศัน์เมืองราชคฤห์จากพื้นสูง ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านลงจากยอด

เขา แวะชมและบ าเพญ็กุศล ณ ซากชีวกมัพวนั “สวนมะม่วงของหมอชีวก” เป็นซากอารามของหมอ

ชีวกชีวกโกมารภจัจ ์ยกสวนมะม่วงถวายในคราวท่ีพระเทวทตัตป์ระทุษร้ายพระองคโ์ดยกล้ิงหินลง

ใส่พระพทุธองค ์ท าใหส้ะเก็ดหินกระเดน็ถูกพระบาทของพระองคจ์นห้อพระโลหิตหมอชีวกโกมาร

ภจัจ์ถวายการรักษาพยาบาล ณ อารามแห่งน้ี และแวะชมและบ าเพ็ญกศล ณ ซากเรือนคุมขงัพระ

เจา้พมพิสาร สถานท่ีพระเจา้อชาติศตัรูน าพระราชบิดาของพระองค ์มาคุมขงัไวจ้นส้ินพระชนม ์

หมายเหตุ:  การขึ้นเขาคิชฌกูฏ ลาดชันพอประมาณ ระยะทางโดยรวมประมาณ 750เมตร ทุกท่านจะต้องเดินขึ้น

รถยนต์ไม่สามารถขี้นไปถึงใช้เวลาประมาณ 20นาทีท่านที่เดินไม่ไหวสามารถขึ้นได้โดยการนั่งเสลี่ยงโปรดแจ้ง

หัวหน้าทวัร์ 
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จากนั้น  น าท่านสู่ บ่อน ้าพุร้อนตะโปทารามตโปทาราม สถานที่อาบน ้าพุร้อน ช าระบาป ตามความเช่ือของ 

พราหมณ์-ฮินดู อาบน า้แบ่งตามวรรณะ เป็นความเช่ือมาตั้งแต่ก่อนมีพทุธศาสนา สถานท่ีอนัเป็นตน้

บญัญติัสิกขาบทให้พระภิกษุสรงน ้ าได ้15 วนัต่อคร้ัง ปัจจุบนัเป็นบ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ  ตโปทานทีหรือต

โปทาราม เป็นวดัฮินดูท่ีคนทัว่โลกมุ่งไปดูแขกอาบน ้ า ท่ีเช่ือวา่เป็นน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิจากเขาเวภารบรรพต 

เป็นธารน ้ าอุ่นท่ีเช่ือว่ารักษาโรคภยัไข้เจ็บได้ วิธีอาบแบ่งเป็นชั้นๆตามวรรณะสูงต ่า พวกวรรณะ

พราหมณ์ไดอ้ยูช่ั้นสูงสุด เป็นน ้ าตน้น ้ าท่ีใสสะอาด ด่ืม อาบ ซกัผา้แลว้ไหลลงไปให้ชนชั้นแพศยใ์ช ้

จากนั้นไหลลงไปให้วรรณะศูทรใช ้สุดทา้ยท่ีวรรณะจณัฑาลท่ีตอ้งใชน้ ้ าท่ีด  าป๋ีสีข้ีโคลนเต็มไปดว้ย

ส่ิงปฏิกลูของพวกวรรณะท่ีสูง 

น าท่ าน เข้ า สู่  วัด เวฬุ วันมหาวิห าร  ว ัดแห่ งแรกใน

พระพทุธศาสนา ท่ีพระเจา้พิมพิสารทรงยกพระราชอุทยาน

สวนไมไ้ผถ่วายเป็นท่ีประทบัแห่งแรกแด่พระพุทธเจา้และ

เหล่าพระสงฆ์สาวก พุทธองค์ทรงประทบัจ าพรรษา ณ ท่ี

แห่งน้ีแลว้ 6 พรรษา เจริญพระพุทธมนต์เจริญสมาธิภาวนา ณ อุโบสถสถานท่ีประชุมพระสาวก

อรหนัต ์1,250รูป ในวนัเพญ็ข้ึน 15 ค ่าเดือน 3 ซ่ึงเรียกการประชุมน้ีวา่ จาตุรงคสนันิบาต มูลเหตุแห่ง

พิธีมาฆบูชา และพทุธองคไ์ดท้รงแสดงโอวาทปาติโมกขแ์ก่ภิกษุเหล่านั้น.. 

11.30 น.  บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องโรงแรม เมืองราชคฤห์...... 

12.30 น.  น าท่านเดนิทางสู่ เมืองนาลนัทา ชม มหาวทิยาลยันาลนัทาเก่า (โอลนาลนัทา) ซากมหาวิทยาลยัพุทธ

ศาสนาท่ีเคยรุ่งเรืองโด่งดงัมากท่ีสุดในโลก มีพระนกัศึกษาจ านวนหม่ืนเม่ือราว พ.ศ.1700 ไดถู้กชาว

มุสลิมรุกรานสังหารพระและคณาจารย ์เผาท าลายเสียส้ินปัจจุบนัเหลือไวแ้ต่ซากปรักหักพงัปรากฏ

เป็นรูปฐานและผนงัของอาคารยาวเหยียดในบริเวณอนักวา้งขวาง และสถานท่ีแห่งน้ียงัเป็นบา้นเกิด

ของพระโมคคลัลาน์พระสารีบุตรบ าเพญ็กุศล ณ บา้นพระสารีบุตรสักการะ “สถูปพระสารีบุตร” ท่ี

บรรจุอฐิัธาตุของพระสารีบุตร 

และ น าท่านสักการะ“หลวงพ่อด า”ขา้งนาลนัทานับเป็น

พระพุทธ รูป ท่ี มีความส าคัญ องค์ห น่ึ งเพราะเป็น

พระพุทธรูปท่ีหลงเหลืออยู่ไม่ ก่ีองค์ท่ีไม่ถูกท าลาย 

ชาวบา้นเรียกวา่ เตลิยบาบา หรือหลวงพอ่น ้ามนั  
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จากนั้น  น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองพทุธคยาใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ 3 ชัว่โมง 

16.30 น.  น าท่านเดินทางสู่ตัวเมืองพุทธคยา ใชเ้วลาเดินทางประมาณ2.30 ชัว่โมงส าหรับการเกิดมาเป็นชาว

พุทธ สักคร้ังหน่ึงในชีวิตก็ขอให้ไดม้าเท่ียวอินเดีย นั่นคือการไดม้ากราบนมัสการพระมหาเจดีย์

พทุธคยา สถานท่ีตรัสรู้ขององคพ์ระสมัมาสมัพทุธเจา้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตและครอบครัว

....พุทธคยานบัเป็นพทุธสังเวชนียสถานท่ีส าคญัท่ีสุดและเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของชาวพุทธทัว่

โลก...เพราะเป็นจุดเร่ิมตน้ของพระพทุธศาสนา โดยเป็นสถานท่ีท่ีเจา้ชายสิทธตัถะตรัสรู้พระอนุตตร

สัมมาสัมโพธิญาณเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา้ นบัเป็นเวลากว่า 2,500 ปีท่ีสถานท่ี

แห่งน้ีเป็นศูนยร์วมของจุดหมายในการแสวงบุญของชาวพทุธผูมี้ศรัทธาทัว่โลก ... 

น าท่านเดินทางสู่ภายในปริมณฑล ต้นพระศรีมหาโพธ์ิพุทธคยา ตน้พระศรีมหาโพธ์ิตน้แรกเป็น

สหชาติกบัพระพุทธเจา้ (เกิดในวนัเดียวกบัวนัท่ีเจา้ชายสิทธัตถะประสูติ) มีอายุมาได  ้352 ปี และ

กราบนมัสการ พระมหาเจดีย์พุทธคยา สถานท่ีตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระผูมี้พระภาค

เจา้ กราบสกัการะหลวงพอ่ พระพทุธเมตตา ประดิษฐานภายในมหาเจดียพ์ทุธคยา พระพทุธปฏิมากร

ปางชนะมารท่ีรอดพน้จากการถูกท าลายจากน ้ ามือกษัตริยฮิ์นดูอย่างปาฏิหาริย ์ด้วยพระพกัตร์ท่ี

แสดงออกดว้ยเมตตากรุณาอั้นเป่ียมลน้ชาวพุทธทัว่โลกจึงต่างพากนัเบียดเสียดเพื่อเขา้ไปกราบไหว้

บูชา สักการะ พระแท่นวชัรอาสน์ ภายใตร่้มพระศรีมหาโพธ์ิอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดในดินแดนถ่ินพทุธภูมิ 

นมสัการสัตตมหาสถาน ท่ีส าคญัอนัอยูใ่กลเ้คียง ไดแ้ก่ อนิมิสเจดีย ์รัตนจงกรมเจดีย ์รันตนฆรเจดีย  

และสระมุจลินท ์เป็นตน้ 

19.00 น.       รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหาร โรงแรมอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

ท่ีพกั ณ โรงแรม TAJ DARBAR HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัทีส่าม เมืองพทุธคยา- เมืองพาราณสี 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.30 น.  พาคณะเดินทางสู่ บ้านนางสุชาดา ธิดากุฎุมพี แห่งต าบลอุรุเวลาเสนานิคม ผูถ้วายขา้วมธุปายาส อนั

ประณีตแด่พระมหาบุรุษก่อนการตรัสรู้ อยู่ห่างจากฝ่ังแม่น ้ าเนรัญชราประมาณ 200 เมตร ปัจจุบนั

เป็นโบราณสถานซากสถูปขนาดใหญ่ สันนิษฐานว่าสร้างในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช ชมแม่น ้า

เนรัญชรา สายน ้ าท่ีพระพุทธองค์ทรงอธิษฐานจิตลอยถาดทองค าท่ีนางสุชาดาถวายพร้อมข้าว

มธุปายาสก่อนวนัท่ีจะตรัสรู้หน่ึงวนั 

น าท่านชมวัดชาวพุทธนานาชาติ..ภายในบริเวณมณฑลพุทธคยาสร้างข้ึนดว้ยแรงศรัทธาของชาว

พุทธตามแบบศิลปะของแต่ละประเทศปัจจุบันมีชาวพุทธจากนานาประเทศมาสร้างวัดตาม

สถาปัตยกรรมแห่งชาติของตนมากมาย 

เลือกชม วัดญี่ปุ่น ..มีพ่อองค์โตไดบุสซึและพระอรหันต์ท่ีวดัญ่ีปุ่น องค์พระพุทธรูปสร้างจากหิน

ทรายแดงองค์สูงใหญ่ท่ีสุดในอินเดียสูงถึง 80 ฟุตสร้างข้ึนเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน ค.ศ.1989 โดย

Daijokyo ลอ้มรอบดว้ยพระอรหนัตส์าวกท่ีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 10 สาวกท่ีมีความสุดยอดในดา้น

ต่างๆ เช่น พระอานนท ์พระราหุลพระสารีบุตร พระมหากสัสปะเป็นตน้  

11.30 น.  บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องโรงแรม 

12.30 น.  น าท่านเดนิทางสู่เมืองพาราณสี (ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 6-8 ชัว่โมง) 

  เมืองพาราณสี หรือวาราณสี(Varanasi) เป็นช่ือของเมืองหลวงแควน้กาสี ประเทศอินเดีย มีแม่น ้ าคง

คาอนัศกัด์ิสิทธ์ิไหลผ่าน มีประวติัความเป็นมายาวนานกว่า 4000 ปี ...ในชาดกได้ระบุช่ือเมืองน้ี

มากมายผูค้รองเมืองก็มักจะช่ือพระเจ้าพรหมทัตต์คุ ้นหูของชาวพุทธมาก สมัยพุทธกาลเมืองน้ี

เก่ียวข้องกับพระพุทธองค์ตอนตรัสรู้แลว้ใหม่ๆได้เสด็จจากอุรุเวลาเสนานิคมมายงัป่าอิสิปตน

มฤคทายวนั(ป่าเป็นท่ีปฏิบติัธรรมของฤาษีอนัเป็นเขตอภยัทาน)ปัจจุบนัเมืองน้ีเรียกว่า“สารนาถ”(ท่ี

พึ่งของหมู่กวาง)และเป็นสถานที่ตั้งของสารนาถในสมยัพุทธกาลเรียกกนัว่าป่าอิสิปตนมฤคทายวนั 

แปลว่า เขตป่าอภยัทานแก่สัตวท่ี์เป็นท่ีบ าเพ็ญตบะของฤษี เป็นสถานท่ีสงบและเป็นท่ีชุมนุมของ

เหล่าฤษีและนักพรตต่าง ๆ ท่ีมาบ าเพ็ญตบะและโยคะเพื่อเขา้ถึงพรหมมนัตามความเช่ือในคมัภีร์

อุปนิษทัของพรามหณ์ท าใหเ้หล่าปัญจวคัคียท่ี์ปลีกตวัมาจากเจา้ชายสิทธตัถะ ภายหลงัจากท่ีพระองค์

ทรงเลิกบ าเพญ็ทุกขกริยาไดม้าบ าเพญ็ตบะท่ีน่ีแทน 
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ถึงเมืองเมืองพาราณสี … จากนั้นน าท่านล่องเรือชมแม่น ้าคงคา ชมพธิีฮารต.ี..ซ่ึงชาวฮินดูเช่ือวา่เป็น

แม่น ้ าศกัด์ิสิทธ์ิเพราะไหลมาจากภูเขาไกรลาส บนสรวงสวรรค์ตามหลกัภูมิศาสตร์แม่น ้ าน้ีไหลมา

จากเทือกเขาหิมาลยั ประเทศเนปาลชมพิธีบูชาพระอาทิตยแ์ละการอาบน ้าลา้งบาปของชาวฮินดูริมฝ่ัง

แม่น ้ าคงคาและพิธีการเผาศพซ่ึงมีมานานกว่า 4,000ปี โดยกองไฟท่ีเผาศพไม่เคยดับมอดลงเลย 

และชอ้ปปป้ิงสินคา้พื้นเมืองช่ือดงัผา้ไหมแห่งกาสี 

 ค  ่า  รับประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม 

ทีพ่กั ณ HOTEL IDEAL TOWER หรือเทยีบเท่า อสิระตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ี่  เมืองพาราณสี- เมืองกสิุนารา 
06.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 

07.00 น. น าคณะเดินเข้าสู่ ธัมเมกขสถูป  สักการะ 

พระมูลคันธกุฏิ  กุ ฏิ ท่ีพระพุทธองค์จ า

พรรษาคร้ังแรกหลงัจากตรัสรู้ ชมหลกัศิลา

จารึกของพระเจ้าอโศกมหาราชอันเป็น

หลกัฐานส าคัญส่ือให้รู้ว่าเป็นสถานท่ีพระ

พทุธองคไ์ดแ้สดงปฐมเทศนาเป็นคร้ังแรก ชม “ยะสะเจดีย์” สถานท่ียะสะกุลบุตรพบพระพุทธองค ์

แลว้ชม สังฆาราม กว่า 1,000 หลงั เขา้ชม พิพิธภณัฑ์ สารนาถ ท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐม

เทศนาท่ีเก่าแก่และงดงามท่ีสุดในโลก พระพุทธรูปองค์น้ีได้ส่งประกวดระดับโลกและชนะเลิศ

มาแลว้หลายคร้ัง….น าท่านแวะชมเจาคนัธีสถูป สถานท่ีท่ีพระพุทธองคท์รงพบปัจจวคีย ์น าท่านชม

พิพิธภัณฑ์สารนาถ  พิพิธภัณฑ์สารนาถเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ี เก็บรักษาวัตถุโบราณต่างๆ โดยมี

พระพทุธรูปทีโด่งดงัคือ พระพทุธรูปปางปฐมเทศนา ซ่ึงถูกสร้างข้ึนในสมยัคุปตะ พระพุทธรูปน้ีถูก

คน้พบท่ีป่าอิสิปตนมฤคทายวนั ซ่ึงถือว่าเป็นพระพุทธรูปท่ีงดงามมาก ชนะรางวลัการประกวดของ
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องคก์าร UNESCO และเป็นองคพ์ระพุทธรูปซ่ึงงดงามจนเป็นท่ีกล่าวขานกนัว่าหากส่งเขา้ประกวด

อีกร้อยคร้ังกจ็ะตอ้งชนะทั้งร้อยคร้ัง 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหาร  

13.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองกุสินารา (ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร ประมาณ 7 – 8 ชั่วโมง แลว้แต่

สภาพการจราจร) เมืองกสิุนารา เป็นท่ีตั้งของสังเวชนียสถานแห่งท่ี 4 ในสมยัพุทธกาลเป็นเมืองเอก

หน่ึงในสองของแควน้มัลละ เป็นท่ีตั้งของสาลวโนทยานหรือป่าไมส้าละท่ีพระพุทธเจา้เสด็จดับ

ขนัธปรินิพพานและเป็นสถานท่ีถวายพระเพลิงพระพทุธเจา้ และจดัเป็นพทุธสงัเวชนียสถานท่ีส าคญั

แห่งท่ี 4 ใน 4 สงัเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานท่ีเสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานแห่งองคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพทุธเจา้ 

ค ่า  รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม อสิระตามอธัยาศัย 

พกัที ่ณ Lotus Nikko หรือเทยีบเท่า 

วนัทีห้่า  เมืองกสิุนารา-เมืองลมุพนีิ(ประเทศเนปาล)  
 (โปรดเตรียมหนังสือเดนิทางไว้กบัตวัเพ่ือประทบัตราออกจากประเทศอนิเดยี เข้าสู่ประเทศเนปาล) 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.00 น. กสิุนารา  สถานที่ปรินิพพาน เมืองท่ีพระพุทธเจา้เสด็จดบัขนัธปรินิพพาน สังเวชนียสถานแห่งท่ี ๔ 

คือ สถานท่ีดบัขนัธปรินิพพาน ดว้ยอนุาทิเสสนิพพานธาตุดบัไม่มีส่วนเหลือ คือทั้งกิเลส ทั้งเบญจ

ขนัธ์ดบัหมด. น าคณะท่าน เดินทางสู่สาลวโนทยาน หรือป่าไม้สาละที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปริ

นิพพานและเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าบูชาสักการะพระพุทธรูปปางปรินิพพาน ซ่ึง

ประดิษฐานอยู่ในมหาปรินิพพานวิหารและเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตะภาวนาจุดธูปเทียน 

ปทกัษิณรอบปรินิพพานวิหาร แลว้ชมสถานท่ีพระอานนทเ์กาะสลกัเพชรร้องไห้ ชมซากปรักหักพงั

ของกฎิุ เจดียช์มตน้สาละอนัเป็นตน้ไมท่ี้พระพทุธองคไ์ดเ้สดจ็ดบัขนัธ์เสร็จ  

น าท่านเดินทางสู่ มงกุฏพันธนเจดีย์ อยู่ห่างจากปรินิพพานสถูปไปทางทิศตะวนัออก 1 กิโลเมตร 

ชาวทอ้งถ่ินเรียก รัมภาร์สถูป เป็นสถานท่ีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ มีสภาพเป็นเนินดินก่อดว้ย

อิฐขนาดใหญ่ ปัจจุบนัรัฐบาลอินเดียไดเ้ขา้มาบูรณะซ่อมแซมไวอ้ยา่งดี  

รายการท าบุญ ..การบ าเพญ็กศุล ณ แดนพทุธภูม ิร่วมท าบุญทอดผ้าป่าถวาย ณ วดัไทยกสิุนารา  ตามก าลงัศรัทธา 
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11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ระหว่างทาง 

12.30 น. น าคณะเดินทางสู่ลุมพินี ประเทศเนปาล(ใช้เวลาเดินทางประมาณ4 ชัว่โมง) ลุมพินีวัน (Lumbini 

Vana) เป็นพุทธสังเวชนียสถานท่ีส าคัญแห่งท่ี 1ใน4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธเป็นสถานท่ี

ประสูติของเจา้ชายสิทธัตถะ ผูซ่ึ้งต่อมาตรัสรู้เป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา้ ตั้งอยู่ท่ีอ  าเภอ

ไภรวา แควน้อูธ ประเทศเนปาล เป็นพุทธสังเวชนียสถาน 4 ต าบลเพียงแห่งเดียวท่ีอยู่นอกประเทศ

อินเดีย ผ่านชายแดนระหว่าง อินเดีย – เนปาล ...น าท่านแวะ พุทธวิหาร สาลวโนทยาน 960 คือ

สวรรคบ์นดินชายแดนอินเดีย-เนปาล สถานท่ีปลดทุกข ์เห็นสุขทนัตามีศาลาพกัขา้งทางของผูแ้สวง

บุญ หอ้งน ้าหอ้งสุขา  

รายการท าบุญ ..การบ าเพญ็กศุล ณ แดนพทุธภูม ิร่วมท าบุญทอดผ้าป่าถวาย ณ วดัไทย 960  ตามก าลงัศรัทธา  

16.30 น. น าท่านเดินทางผ่านพรมแดน อินเดีย-เนปาล สู่ สวนลุมพินีวันดวงไฟแห่งสินติภาพ ภายในพุทธ

อุทยานทางประวัติศาสตร์ของโลก จากนั้ นน าคณะท่านเข้าเยี่ยมชม วดัไทยลุมพินี ตั้ ง อยู่ใน

ปริมณฑลสงัเวชนียสถานท่ีประสูติของพระสัมมาสมัพุทธเจา้ ณ สวนลุมพินีวนัราชอาณาจกัรเนปาล 

สร้างข้ึนดว้ยศรัทธาของพทุธบริษทัชาวไทย 

น าท่านเข้าสู่ที่ประสูติของพระพุทธองค์ ณ สวนลุมพินีวัน"ลุมพนีิ" สมยัก่อนพุทธกาลเป็นป่าใหญ่ 

อยู่ในเส้นทางระหว่างกรุงกบิลพิสดุ ์(พระเจา้สุทโธทนะ) และ กรุงเทวทหะ (พระนางสิริมหามายา

พทุธมารดา) ป่าใหญ่ท่ีช่ือ "ลุมพินี"ไดเ้กิดมีความส าคญัในทางภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ของโลก 

เพราะเกิดเป็นพุทธสถานท่ีประสูติของเจา้ชายสิทธตัถะคือ"พระสัมมาสัมพุทธเจา้"น าพาคณะกราบ

นมัสการสถานรอยพระพุทธบาทท่ีประทบัลงมายงัพื้นปฐพีเป็นคร้ังแรกเจริญพระพุทธมนต์เจริญ

สมาธิภาวนา แลว้  

ชมหินสลักภาพประสูติชมเสาอโศก และสระโบกขรณี…ปัจจุบัน "ลุมพินี" ไดรั้บความส าคญัจาก

ชาวพุทธทัว่โลกกล่าวคือ"ลุมพินี" ไดรั้บการสถาปนาให้เป็นทั้งน้ีดว้ยแรงศรัทธาและน ้ าใจของชาว
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พุทธทัว่โลก ความส านึกน้อมนึกไดเ้กิดข้ึนในสมยัขณะ ท่ีฯพณฯอูถัน่(ชาวพุทธพม่า)ขณะยงัด ารง

ต าแหน่งเป็น"เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ"ไดป้รารภกบัชาวพุทธทัว่โลกเพื่อโครงการน้ีและ

ไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งท่วมทน้ รวมถึงการเงินดว้ยเป็นจ านวนเงินกอ้นใหญ่พอควร ฯพณฯอูถัน่ได้

มอบโครงการน้ีพร้อมทั้งทุนขอใหอ้งคก์ารพทุธศานิกสมัพนัธ์แห่งโลกซ่ึงตั้งส านกังานใหญ่ถาวรอยู่

ท่ีประเทศไทยโครงการ "พุทธอุทยานสถาน" ท่ีลุมพินี เป็นโครงการทางพระพุทธศาสนาท่ีใหญ่โต

มาก อีกทั้งยงัเป็นศูนยร์วมวดัทัว่โลก"จะมาปลูกสร้างในพื้นท่ีบริเวณติดต่อกนั ขณะน้ีประเทศต่างๆ 

จองมาสร้างวดัแลว้ถึง ๔๑  

รายการท าบุญ ..การบ าเพญ็กศุล ณ แดนพทุธภูม ิร่วมท าบุญทอดผ้าป่าถวาย ณ วดัไทยลมุพนีิวนั ตามก าลงัศรัทธา 

ค ่า  รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม อสิระตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั ณ HOTEL NIVERNA (LUMBINI) หรือเทยีบเท่า 

วนัทีห่ก  ลมุพนีิ (เนปาล) – (อนิเดยี) เมืองสาวตัถี 
 (โปรดเตรียมหนังสือเดนิทางไว้กบัตวัเพ่ือประทบัตราออกจากประเทศเนปาล -เข้าสู่ประเทศอนิเดยี) 

06.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

07.00 น. น าท่านเดินทางสู่เมืองสาวัตถีระยะทางประมาณ  270 
กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  
น าท่านแวะพุทธวิหารสาลวโนทยาน 960 คือสวรรค์บน
ดินชายแดนอินเดีย-เนปาล สถานท่ีปลดทุกข ์เห็นสุขทนั
ตามีศาลาพักข้างทางของผู ้แสวงบุญ ห้องน ้ าห้องสุขา  ชายแดน อินเดีย-เนปาล น าท่านผ่าน
ประทับตราหนังสือเดินทางเพ่ือผ่านพธิีการตรวจคนเข้าเมืองอนิเดยี – เนปาล เดินทางต่อไปถึงเมือง
สาวตัถีหรือศราวสัตี(Sravasti)สมยัพทุธกาลเป็นเมืองหลวงของแควน้โกศลปัจจุบนัเมืองน้ีเหลือเพียง
ซากโบราณสถาน เมืองสาวตัถี คือเมืองโบราณในสมยัพทุธกาลนครสาวตัถีแห่งแควน้โกศล ปัจจุบนั
ไดแ้ก่บริเวณซากกองอิฐมูลดินกอ้นหินเรียงตั้งในลกัษณะเป็นเมืองเก่าเรียกขานในภาษาสันสกฤตว่า 
"ศราวสัตี" ช่ือบาลีท่ีเราใชก้นัคือสาวตัถี.หรือความคุม้ครองของแควน้โกศลเพราะเมืองสาวตัถีเป็น
มหาอ านาจทางการเมือง ทางทหาร   

11.30 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหาร แบบกล่อง ระหวา่งทาง 

จากนั้น  เดินทางถึง...เมืองสาวัตถี น าท่านชมสถานที่พระพุทธองค์แสดงยมกปาฏิหาริย์ มีลกัษณะเป็นเนินดิน
สูงประมาณ 50เมตรท่ีแห่งน้ีพระพุทธองคท์รงแสดงยมกปาฎิหาริยเ์พื่อโปรดประชาชนชาวสาวตัถีและ



 

Star Voyage Co.,Ltd. ใบอนุญาตเลขที่ 11/07795 
93/12 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงลาดยาว. เขตจตุจักร. กรุงเทพมหานคร 
โทร : (66) 819 256 603 , (66) 816 203 647, (66) 84 5315118 โทรสาร : (66) 29 367 766 

                                                    

 

ข่มเจา้ลทัธิอ่ืนๆ หลงัจากนั้นทรงเสด็จไปประทบัจ าพรรษาท่ีดาวดึงส์เม่ือออกพรรษาทรงเสด็จลงจาก
สวรรคใ์นวนัเทโวโรหนะ ท่ีสงักสัสะนคร  

รายการท าบุญ ..การบ าเพญ็กศุล ณ แดนพทุธภูม ิร่วมท าบุญทอดผ้าป่าถวาย ณ วดัไทยสาราวตัถ ี ตามก าลงัศรัทธา 

ค ่า  รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม อสิระตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั ณ HOTEL PAWAN (SARAVATI) หรือเทยีบเท่า 

วนัทีเ่จด็ เมืองสาวตัถี-ลคัเนาว์ // -กรุงเดลล-ีกรุงเทพฯ 
06.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

07.00 น. จากนั้ น น าท่านเข้าสู่ วัดเชตวันมหาวิหาร ท่ีซ่ึงพระ

พุทธองค์ประทับจ าพรรษา นานถึง 19 พรรษา เป็น 

ศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่ีส าคัญท่ีสุด 

นมัสการพระคันธกุฎี ฤดูร้อน ฤดูหนาวและฤดูฝน 

นมสัการธรรมศาลา ท่ีใหญ่ท่ีสุดธรรมสภากุฏิ พระอรหันต ์เช่น พระโมคคลัลา พระสารีบุตร พระสิ

วลี พระอานนท ์พระราหุล พระองคุลิมาล พระมหากสัสปะ และอารามฝ่ายพระภิกษุท่ีเคยจ าพรรษา

ในคร้ังพทุธกาล ชมเมืองสาวตัถีในอดีต ชมคฤหาสน์ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีบา้นบิดาของท่าน

องคุลีมาล ชมสถานท่ีธรณีสูบพระเทวทตัและนางจิญจมาณวิกา 

11.30 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหาร แบบกล่อง ระหวา่งทาง 

จากนั้น  เดนิทางสู่ เมืองลคัเนาว์ อกีหน่ึงประตูสู่สังเวชนียสถาน (ใชเ้วลา ประมาณ 4 ชัว่โมง) 

เป็นเมืองหลวงของรัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย มีประชากรหนาแน่นมาก ประมาณ 2.7 ลา้นคน 
และถือเป็นเมืองสายหลกัของชุมนุมทางรถไฟท่ีจะเช่ือมต่อไปรัฐอ่ืนๆ อีกมากมาย…น าท่านเดินทาง
สู่สนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางสู่เมืองเดลลี และต่อเคร่ืองสู่กรุงเทพฯ  

20.00 น.  ออกเดนิทางสู่เดลล ีโดยสายการบิน JET AIRWAYS  เทีย่วบินที ่ 9W756 
21.15 น.    ถึงสนามบินอนิทริาคานธี  เมืองเดลล ีเข้าสู่อาคารระหว่างประเทศรอต่อเคร่ือง 
  อสิระอาหารค า่ เพ่ือความสะดวกในสนามบิน 
23.25 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน JET AIRWAYS  เทีย่วบินที ่ 9W64 
วนัทีแ่ปด ณ สุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 
04.55 น.   ถึง...ท่าอากาศสุวรรณภูมโิดยสวสัดิ์ภาพ…… 
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อตัราค่าบริการ (แสวงบุญอนิเดยี-เนปาล 7 วนั 6 คืน) เน่ืองจากเป็นตัว๋ราคาพเิศษจงึไม่สามารถREFUND ได้ 
ราคา 45,500 บาท 

วนัที ่ 14-21 ต.ค./4-11,18-25พ.ย./2-9 ธ.ค.2560 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่หรือพกั 3 ท่าน หรือเดก็พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน  ราคาท่านละ 45,500.-  บาท   

ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเด่ียว                 ราคาท่านละ     9,500.-  บาท   

สวดมนต์ข้ามปี เดนิทาง: 30ธ.ค.60 -6ม.ค.2561 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง  
อัตราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินชั้นประหยดัเสน้ทาง ตามรายการระบุ 
 ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัสายการบินและภาษีน ้ามนัของสายการบิน  
 ค่าโรงแรมท่ีพกั ตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ/ค่าอาหารทุกม้ือ/ค่ารถรับส่งและระหวา่งการน าเท่ียว ตามรายการระบุ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน (วงรักษาพยาบาลเงินไม่เกิน 5000,000 บาท) แต่ทั้งน้ียอ่ม

อยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่า อินเดีย และเนปาล ส าหรับหนงัสือเดินทางไทย ยืน่แบบออนไลน์เท่านั้น (ไม่ตอ้งโชวต์วั) 

อัตราค่าบริการไม่รวม  
 ค่าจดัท าหนงัสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นรายการและค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (ถา้มี) 
 ค่าวีซ่าท่ีมีค่าธรรมเนียมแพงกวา่หนงัสือเดินทางไทย 
 ค่าภาษีหกัณ ท่ีจ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี) 
 ค่าธรรมเนียมการช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต VISA 3% AMEX 4% 
 ค่าน ้ าหนกัเกินพิกดัตามสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม  
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน,พนกังานขบัรถ วนัละ  5USD/วนั/ท่าน รวม 7วนั  

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ไทย ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน 

 ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบิน ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 

การให้ทิปตามธรรมเนียมทางบริษัทฯมิได้มีผลประโยชน์ใดๆทั้งส้ินขึ้นอยู่กับการพจิารณาของท่านเพ่ือเป็น

ก าลังใจให้กับไกด์ และคนขับรถ 
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การยกเลกิ 
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  

2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทวัร์ในทุกกรณี 

3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วนั คิดค่าใชจ่้าย 80 เปอร์เซ็นต ์ของราคาทวัร์ในทุกกรณี  

4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดในทุกกรณี 

5. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดั

จ าห้องพกัโดยตรงหรือผ่านตวัแทนในต่างประเทศและท่ีอาจขอเงินคืนได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น EXTRA 

FLIGHT และCHARTER FLGIHT จะไม่มีการคืนเงินเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่า 

จากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 

 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้าตาม

ความเหมาะสม 

 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้หากมีการ 

 กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่านทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯจะแจง้ให้

ท่านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  

 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทางบริษทัฯ 

ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกอง

ตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้

เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดิน

ทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

 เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
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**หมายเหตุ ** ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม  ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความ
ปลอดภัยเป็นหลกั และรายการ-ราคาทัวร์ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัสายการบินโดยจะ
ยดึประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั” 
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัต่าง 
ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทาง
เป็นส าคญั 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทั้ง 7 ข้อ 

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่

อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 

2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทางบริษทัฯ ไม่

สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 

3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

5.การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนไดเ้พราะการช าระค่าทวัร์

เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

6.ตัว๋เคร่ืองบินเม่ือออกตัว๋แลว้ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี โดยเง่ือนไขของสายการบินก าหนด 

7. กรณทีีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดนิทางโดยทางบริษทัฯ จะแจ้งให้ท่าน

ทราบล่วงหน้า 14 วนัก่อนการเดนิทาง 

 ในกรณทีีลู่กค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มฉิะนั้นทาง

บริษทัฯ จะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

เอกสารในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วอนิเดยี  

 รูปถ่ายสี (ถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2×2 น้ิว) 2 รูป พื้นหลงัสีขาว  

 หนังสือเดนิทางมอีายุมากกว่า 6 เดือน และมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

 ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 

 ส าเนาทะเบยีนบ้าน 1 ชุด 

 ส าเนาหน้าพาสปอร์ต 2 ชุด 

 ส าเนาหน้าวซ่ีาทีเ่คยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชุด (หากมี)  


