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ทริปนี้ เน้ นเสริมบารมี รับพลังแห่งบุญ ที่พทุ ธคยา สถานที่ตรัสรู้ จุด
กาเนิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดินแดนศักด์ ิ สิทธ์ ิ สะดือโลก
เพิ่มเที่ยวราชคฤห์ ดินแดนแห่งการกาเนิดพระสูตร ที่ประชุมสังคายนา
เกิดวัดแห่งแรกในพุทธศาสนา นาลันทา มหาวิทยาลัยอันยิ่งใหญ่
แหล่งศึกษาที่เลี่ยงชื่อ มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก
ตารางรายละเอียดเที่ยวบิน
เส้นทาง
เที่ยวบิน

วันที่
วันที่ 1
วันที่ 4

กรุงเทพฯ – คยา
คยา – กรุงเทพฯ

WE 327
WE 328

เวลาออก

เวลาถึง

1150
1420

1335
1900

ตารางกาหนดวันเดินทาง
กาหนดการเดิ นทาง
21-24 ตุลาคม 2560
4-7/11-14/18-21/25-28 พ.ย.60
2-5/9-12/16-19/23-26ธ.ค.60
30 ธันวาคม60-1มกราคม61
6-9/13-16/20-23/27-30ม.ค.61
3-6/10-13/17-20/24-27ก.พ.61
3-6/10-13/17-20/24-27มี.ค.61

ค่าบริ การท่านละ
32,900 บาท ต่อท่าน
32,900 บาท ต่อท่าน
32,900 บาท ต่อท่าน
34,900 บาท ต่อท่าน
33,900 บาท ต่อท่าน
33,900 บาท ต่อท่าน
33,900 บาท ต่อท่าน

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ ม
3,000 บาท
3,000 บาท
3,000 บาท
3,000 บาท
3,000 บาท
3,000 บาท
3,000 บาท

ขนาดกรุป๊
15 – 20 ท่าน

โปรดทาความเข้าใจและรับเงื่อนไข :
**กรุป๊ คอนเฟริมออกเดินทาง 15 ท่าน ขึน้ ไป มีหวั หน้ าทัวร์คนไทย**
เดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ หากคณะเดินทาง 10-14 ท่าน ออก
เดินทาง ไม่มีหวั หน้ าทัวร์คนไทย หากต้องการ หัวหน้ าทัวร์คนไทย ทาง
บริษทั ฯ ขอเก็บเพิ่ม 3,000 บาท/ท่าน
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รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก : กรุงเทพฯ คยา เมืองราชคฤห์
08.30 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 3 แถว C เคาน์ เตอร์ สายการบิน THAI SMILE เจ้าหน้าที่
คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเดินทาง (แนะนาให้โหลดของทีไ่ ม่จาเป็ นลงใต้ทอ้ งเครือ่ ง เพราะ
เจ้าหน้าทีอ่ นิ เดียตรวจค่อนข้างละเอียด เพือ่ เป็ นการไม่เสียเวลา แนะนาให้ถอื เฉพาะกระเป๋ าถือและของมีคา่ ขึน้
เครือ่ งเท่านัน้ บนเครือ่ งมีบริการอาหารค่ะ)

11.50 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองคยา โดยสายการบิน THAI SMILE เทีย่ วบินที่ WE 327

13.35 น.

ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองคยา (เวลาอินเดียช้ากว่าไทยประมาณชัวโมงครึ
่
ง่ ) ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง

ค่า
พักที่

จากนัน้ นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองนาลันทา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
่
นาลันทา เป็ นชื่อเมือง ๆ
หนึ่งในแคว้นมคธ ณ เมืองนี้มสี วนมะม่วง ชื่อ ปาวาริกมั พวัน (สวนมะม่วงของปาวาริกเศรษฐี) ซึง่ พระพุทธเจ้า
เสด็จมาประทับแรมหลายครัง้ คัมภีรฝ์ ่ ายมหายานกล่าวว่า พระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะ ซึง่ เป็ นอัคร
สาวก เกิดทีเ่ มืองนาลันทา แต่คมั ภีรฝ์ ่ ายบาลีเรียกถิน่ เกิดของ พระสารีบุตรว่า หมูบ่ า้ นนาลกะหรือนาลันทคาม
บริการอาหารค่าทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม
HOTEL RAJKIR RESIDENCY หรือระดับใกล้เคียง เมืองราชคฤห์

วันที่สอง : เมืองราชคฤห์ เมืองนาลันทา หลวงพ่อองค์ดา เมืองพุทธคยา
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

บริการอาหารเช้าทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม นาท่านชมเขาคิ ชกูฏ (ใช้เวลาเดิ นขึน้ ประมาณ 30 นาที) หนึ่งใน
เบญจคีรี ชมวิวทิวทัศน์ทส่ี วยงาม ชม มูลคันธกุฏี สถานทีส่ าคัญสุดทีช่ าวพุทธเมือ่ ขึน้ เขาคิชกูฏต้องกาหนดไว้คอื
การไหว้พระสวดมนต์ ทาสมาธิ ณ มูลคันธกุฏี สถานทีท่ เ่ี ป็ นทีป่ ระทับของพระพุทธเจ้า ชม ถา้ สุกรขาตา สถานที่
ทีพ่ ระสารีบุตรสาเร็จเป็ นพระอรหันต์ นมัสการ ถา้ พระโมคคัลลานะ กุฏีของพระอานนท์ นาท่านชม วัด
ชีวกัมพวันหรือวัดสวนมะม่วงโรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรกของโลก และชมเรือนคุมขังพระเจ้าพิมพิสาร จากนัน้ นา
ท่านเดินทางสู่ วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิ กาวาส วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาเดิมเป็ นสวนไม้ไผ่ของพระ
เจ้าพิมพิสาร พระองค์ถวายเป็ นอารามแด่พระพุทธเจ้าและเป็ นสถานทีแ่ สดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระอริยสงฆ์
1250 องค์ มีสถูปทีบ่ รรจุพระอัฐธิ าตุของพระโมคคัลลานะและพระอัญญาโกญฑัญญะ พระพุทธองค์ทรงประทับอยู่
นานในพรรษาที่ 2 – 4
บริการอาหารกลางวันทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม เมืองราชคฤห์
นาท่านชม มหาวิ ทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในโลก เดิมเป็ นสวนมะม่างของทุสสปาวริกเศรษฐีได้
อุทศิ ถวายแก่พระพุทธเจ้า มหาวิ ทยาลัยนาลันทาพระเจ้าหรรษาวรรธนะ มหาราชพระองค์หนึ่งของอินเดีย ซึง่
ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 1149-1191 ก็ได้ทรงเป็ นองค์อุปถัมภ์ของมหาวิทยาลัยนาลันทา หลวงจีนเหีย้ นจัง (พระ
ถังซาจั ๋ง) ซึง่ จาริกมาสืบพระศาสนาในอินเดียในรัชกาลนี้ ในช่วง พ.ศ. 1172-1187 ได้มาศึกษาทีน่ าลันทามหา
วิหาร และได้เขียนบันทึกบรรยายอาคารสถานทีท่ ใ่ี หญ่โตและศิลปกรรมทีว่ จิ ติ รงดงาม ท่านเล่าถึงกิจกรรมทาง
การศึกษา ทีร่ งุ่ เรืองยิง่ นักศึกษามีประมาณ 10,000 คน และมีอาจารย์ประมาณ 1,500 คน พระมหากษัตริย์
พระราชทานหมูบ่ า้ น 200 หมูโ่ ดยรอบให้ โดยทรงยกภาษีทเ่ี ก็บได้ให้เป็ นค่าบารุงมหาวิทยาลัย ผูเ้ ล่าเรียนไม่ตอ้ ง
เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้ วิชาทีส่ อนมีทงั ้ ปรัชญา โยคะ ศัพทศาสตร์ เวชชศาสตร์ ตรรกศาสตร์ นิตศิ าสตร์ นิรกุ ติ
ศาสตร์ ตลอดจนโหราศาสตร์ ไสยศาสตร์ และตันตระ ชมสถูปปริ นิพพานของพระสารีบตุ ร นาท่านสักการะ
หลวงพ่อองค์ดาทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์แห่งเมืองนาลันทา นาท่านเดินทางสูเ่ มืองราชคฤห์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30
นาที) มหานครมหาแห่งแคว้นมคธ จัดว่าเป็ นนครใหญ่ 1 ใน 6 นครของอินเดียโบราณ ในหนังสือรามเกียรติ ์เรียก
เมืองนี้วา่ วสุมาตี สมควรแก่เวลานาท่านกลับสูเ่ มืองคยา
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ค่า
พักที่

บริการอาหารค่าทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม
HOTEL TAJ DARBAR หรือระดับใกล้เคียง เมืองพุทธคยา

วันที่สาม : เมืองพุทธคยา
วันนี้ ไม่มีบริ การรถ ลูกค้าสามารถเรียกรถตุก๊ ตุก๊ หน้ าโรงแรมได้ตามอัธยาศัย / ไม่มีอาหารกลางวัน/ ไม่มีอาหารเย็น
เช้า

บริการอาหารเช้าทีโ่ รงแรม

บริเวณต้นพระศรีมหาโพธ์ ิ ไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ในการถ่ายรูป ต้องเก็บโทรศัพท์
ไว้ในรถเท่านัน้ แต่สามารถใช้กล้องถ่ายรูป
กราบสักการะพระพุทธเมตตา ในวิหารมหาเจดียพ์ ทุ ธคยา พระพุทธปฏิมากรปางมารวิชยั ทีส่ ร้างด้วย
หินแกรนิตสีดาในสมัยปาละอายุกว่า 1400 ปี หลวงพ่อพระพุทธเมตตา ถือว่าเป็ นพระพุทธรูปทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์
เช่นกัน ประดิษฐานภายในเจดียพ์ ทุ ธคยา ปางมารวิชยั หน้าตักกว้าง 147เซนติเมตร สูง 165 เซ็นติเมตร ผินพระ
พักตร์ไปทางทิศตะวันออก ซึง่ ได้รอดพ้นจากการถูกทาลายได้ ในศตวรรตที่ 13 มีกษัตริยฮ์ นิ ดูนามว่าพระเจ้าสา
สังกา ของรัฐเบงกอล ทีไ่ ม่ตอ้ งการทีจ่ ะอยูภ่ ายใต้การปกครองของแคว้นมคธ ซึง่ มีพระเจ้าปุรณวรมา เป็ น
ผูป้ กครองในสมัยนัน้ ต้องการประกาศตนเป็ นอิสระ จึงได้กรีฑาทัพมาทาลายจุดศูนย์กลางของแคว้นมคธ คือ
บริเวณดินแดนแห่งต้นพระศรีมหาโพธิ ์ทันที ด้วยหมายจะทาลายขวัญของกษัตริยแ์ ละประชาชนเสียก่อน แล้วจึง
ค่อยยกทัพไปตีเมืองหลวงในขัน้ ต่อไป เพราะบริเวณพุทธคยานี้มตี น้ พระศรีมหาโพธิ ์และพระพุทธเมตตาเป็ นหัวใจ
สาคัญทีช่ าวพุทธให้ความเคารพนับถือกราบไหว้บชู ากันมาก ทาให้การขยายตัวทางพระพุทธศาสนาได้อย่าง
กว้างขวางมากขึน้ สักการะมหาเจดียพ์ ทุ ธคยาทีบ่ รู ณะในสมัยพระเจ้าอโศก บริเวณนี้เป็ นแผ่นดินศักดิ ์สิทธิ ์
ทีส่ ดุ ของโลกหรือเป็ นสะดือของโลกสถานทีต่ รัสรูข้ องพระพุทธเจ้า พระมหาเจดียพ์ ทุ ธคยานี้ ก่อสร้างด้วยหินทราย
สีน้าตาลนวล มีลกั ษณะเป็ นทรงสีเ่ หลีย่ ม จัตุรสั ยอด แหลมคล้ายยอดพระเจดียท์ วไป
ั ่ มีความสูงประมาณ 170 ฟุต
ฐานวัดโดยรอบได้ 121 เมตร พระเจ้าหุวชิ กะ ทรงสร้างต่อมาจากสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชและมีการซ่อมแซม
บูรณะโดยท่านผูเ้ ลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเรือ่ ยมานอกจากนี้ ยังมีองค์เจดียเ์ ล็กๆ ลดหลันกั
่ นไปอยูโ่ ดยรอบพระ
เจดียอ์ งค์ใหญ่ จึงทาให้พระเจดียม์ คี วามงามยิง่ ขึน้ มีหอ้ งสาหรับปฏิบตั ธิ รรมอยูช่ นั ้ บน
สักการะสัตตมหาสถานในบริ เวณต้นพระศรีมหาโพธิ์
สัปดาห์ที่ 1 เสด็จประทับภายใต้รม่ ไม้มหาโพธิ ์ เสวยวิมตุ ติสขุ ตลอด 7 วัน
สัปดาห์ที่ 2 เสด็จประทับ ณ อนิมสิ เจดีย์ ทรงยืนจ้องพระเนตรดูตน้ มหาโพธิ ์โดยมิได้กะพริบพระเนตรตลอด 7 วัน
สัปดาห์ที่ 3 เสด็จประทับ ณ รัตนจงกรมเจดีย์ ทรงนิมติ จงกรมขึน้ แล้วเสด็จจงกรมอยูท่ น่ี ้ีเป็ นเวลา 7 วัน
สัปดาห์ที่ 4 เสด็จประทับ ณ รัตนฆรเจดีย์ เสด็จไปทางทิศพายัพ แห่งต้นศรีมหาโพธิ ์ ประทับนังขั
่ ดสมาธิในเรือน
แก้วซึง่ เทวดานิรมิตถวาย ทรงพิจารณาพระอภิธรรมตลอด 7 วัน
สัปดาห์ที่ 5 เสด็จไปประทับใต้รม่ ไม้ไทร โดยมีช่อื ว่า อชปาลนิโครธ ซึง่ เป็ นทีพ่ กั ของคนเลีย้ งแกะ ทรงถูกธิดาทัง้
สามของพญามารวัสตีใช้กริยาอิตถีสตรียวพระพุ
ั่
ทธองค์ให้หลงแต่ไม่สาเร็จ พระพุทธองค์ทรงขับไล่ธดิ าทัง้ สาม
ออกไปเสีย
สัปดาห์ที่ 6 เสด็จไปประทับนังขั
่ ดสมาธิภายใต้รม่ ไม้จกิ โดยมีช่อื ว่า มุจลินท์ ทางทิศอาคเนย์แห่ง
ต้นมหาโพธิ ์ ตอนนัน้ เกิดฝนตกลงมาเป็ นเวลา 7 วัน พญานาคตนหนึ่งมีนามว่า พญามุจลินท์นาคราช เกิดความ
เลื่อมใสจึงได้แผ่พงั พานป้ องพระพุทธเจ้าเป็ นเวลา 7 วัน เมือ่ ฝนหยุดตก พญานาคก็คลายขนดจาแลงกายเป็ น
มานพ เข้าไปถวายอัญชลีเฉพาะพระพักตร์และจากไป
สัปดาห์ที่ 7 เสด็จไปประทับภายใต้รม่ ไม้เกดโดยมีช่อื ว่า ราชายตนะ ประทับนังเสวยวิ
่
มุตติสขุ ตลอด 7 วัน
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พักที่
วันที่สี่ :

HOTEL TAJ DARBAR หรือระดับใกล้เคียง เมืองพุทธคยา
เมืองพุทธคยา กรุงเทพฯ

วันนี้ ไม่มีบริ การรถ ลูกค้าสามารถเรียกรถตุก๊ ตุก๊ หน้ าโรงแรมได้ตามอัธยาศัย / ไม่มีอาหารกลางวัน/ ไม่มีอาหารเย็น
วันนี้ มีเฉพาะรถส่งออกที่สนามบิน เท่านัน้
เช้า
บริการอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
บ่าย
เดินทางสูส่ นามบินเมืองคยา เพือ่ เดินทางกลับกรุงเทพฯ
14.200 น. ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE เทีย่ วบินที่ WE 328
19.00 น.

ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมอิม่ บุญถ้วนหน้า

ค่าบริ การรวม :
 ตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินชัน้ ประหยัดเส้นทาง กรุงเทพฯ-คยา-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสไมล์
 ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันสายการบินและภาษีน้ามันของสายการบิน ณ วันที่ 14 มกราคม 2560
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามทีร่ ะบุในรายการหรือเทียบเท่า ( 2 – 3 ท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วต่างๆ
 ค่าอาหารทุกมือ้ ตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่ารถรับส่งตามรายการระบุ
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย
 ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ผูช้ านาญโปรแกรมดูแลท่านตลอดทริป
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 น้าดื่มวันละ 2 ขวด /ท่าน/วัน
ค่าบริ การไม่รวม :
ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ น พนักงานขับรถ 15 เหรียญดอลล่าสหรัฐ และ
*ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ 150 บาทต่อท่าน /ท่าน ตลอดทริ ป
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ในรายการ
ค่าธรรมเนียมน้ามันของสายการบิน (ถ้ามี)
ค่าทาเอกสารผูถ้ อื ต่างด้าว
ค่าวีซ่าทีม่ คี า่ ธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
ค่าน้าหนักเกินพิกดั 20 กิโลกรัม ต่อท่าน
•ค่าบริ การไม่รวมภาษี 7 % และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %
การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวนเงิน 10,000.- บาท ต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทางอย่าง
น้อย 21 วัน มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด
เงื่อนไขการยกเลิ ก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด (ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่ อ้ งการันตี มัดจากับ
ทางสายการบินหรือกรุ๊ปทีม่ กี ารการันตีคา่ มัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจ
ขอคืนเงินได้)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วันเก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 %
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เงื่อนไขต่างๆ
•บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์การเปลีย่ นแปลงโปรแกรม ราคา และเงือ่ นไขทัง้ หมดโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•บริษทั ฯ มีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
•รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมือง และภัย
ธรรมชาติ ฯลฯ ทีอ่ ยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางบริษทั ฯโดยจะคานึงถึงความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
•บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทางเข้าประเทศเนื่องจาก
มีสงิ่ ของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสียหรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่
กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมด หรือ บางส่วน
•รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ ง และโรงแรมทีพ่ กั ใน
ต่างประเทศเป็ นทีเ่ รียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
•บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติหรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ านักอยูใ่ นประเทศไทย
•บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนการเดินทางในกรณีทม่ี ผี รู้ ว่ มคณะไม่ถงึ 15 ท่าน
•การไม่รบั ประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่ วตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชาระค่าทัวร์เป็ นไปใน
ลักษณะเหมาจ่าย
เอกสารที่ใช้ประการกอบขอวีซ่าทางบริ ษทั ฯขอวีซ่าแบบ E-VISA ไม่ต้องเก็บเอกสาร
1. แสกนหน้าพาสปอร์จากตัวจริง มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. แสกนรูปถ่ายขนาด 2x2 นิ้วแบบสีเ่ หลีย่ มจัตุรสั เท่านัน้ พืน้ หลังสีขาวเท่านัน้
3. กรอกรายละเอียดเพิม่ เติมในแบบฟอร์มทีแ่ นบมาให้โดยสมบูรณ์ครบถ้วนเพราะต้องกรอกผ่านระบบออนไลน์

