กำหนดกำรเดินทำง 7-14 กุมภำพันธ์ 2560
พักโรงแรมระดับ 5 ดำว กินอำหำรโรงแรมทุกมื้ อ
โปรแกรมที่ไม่ควรพลำด สถำนที่สำคัญต่ำงๆของพุทธศำสนำ
ลุมพินี.......สถำนทีป่ ระสูตขิ องพระสิทธัตถะรำชกุมำร จุดแรกของกำรกำเนิดผูท้ ่ปี ระเสริฐที่สุดในโลก
พุทธคยำ...สถำนที่ตรัสรู ้ จุดกำเนิดพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์สะดือโลก
สำรนำถ....ดินแดนกำเนิดพระสงฆ์องค์แรกในพุทธศำสนำ จุดปฐมเทศนำครั้งแรกของชำวพุทธ
กุสินำรำ....นครแห่งมหำปรินิพพำน ที่ถวำยพระเพลิงพระพุทธสรีระ ที่แจกพระบรมสำรีริกธำตุ
ไวสำลี.......เมืองหลวงของอำณำจักรวัชชี เมืองแห่งกำรปลงอำยุสงั ขำรขององค์พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ
สำวัตถี......เมืองแห่งมหำอุบำสก อุบำสิกำ สถำนที่พระพุทธเจ้ำจำพรรษำนำนที่สุด
รำชคฤห์....ดินแดนแห่งกำรกำเนิดพระสูตร ที่ประชุมสังคำยนำ เกิดวัดแห่งแรกในพุทธศำสนำ
นำลันทำ...มหำวิทยำลัยอันยิง่ ใหญ่แหล่งศึกษำที่เลี่ยงชื่อ มหำวิทยำลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก
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โปรแกรม
วันแรก :
09.00 น.

11.50 น.
13.35 น.

เย็น
พักที่

กรุงเทพฯ – คยำ – พุทธคยำ
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) โดยมี
เจ้าหน้าที่จากบริษัท ยู-ทัวร์ ให้การต้อนรับ พร้อมอานวยความสะดวก ในด้านเอกสารการเดินทางและ
ด้านสัมภาระ (แนะนาให้โหลดของที่ ไม่จาเป็ นลงใต้ทอ้ งเครื่อง เพราะเจ้าหน้าที่ อินเดี ยตรวจค่อนข้าง
ละเอียด เพื่อเป็ นการไม่เสียเวลา ควรถือเฉพาะกระเป๋าถือและของมีค่าขึ้ นเครื่องเท่านั้น)
***บริการอาหารว่างและเครือ่ งดื่มท่านละ 1 ชุ ด***
ออกเดินทางสู่ เมืองคยำ โดยสายการบิน THAI AIRWAY &THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE327
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองคยำ(เวลาอินเดียช้ากว่าไทยประมาณ1.30 ชัว่ โมง)ผ่านพิธีการตรวจคน
เข้าเมือง จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ตำบลพุทธยำ (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) คือคาเรียก
กลุ่มพุทธสถานสาคัญใน อาเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็ นพุทธสถานที่มีความสาคัญที่สุด 1 ใน
4 แห่ง ของชาวพุทธ เนื่ องจากเป็ นที่ต้งั ของสถานที่ตรัสรูข้ องพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธสังเวชนี ยสถานที่มี
ความสาคัญที่สุดของชาวพุทธทัว่ โลก จากนั้นนาท่านเช็คอินท์เข้าสู่โรงแรม ให้ท่านทาภารกิจส่วนตัว
จากนั้ นนาท่านชม บ้ำนนำงสุชำดำหรือสุชำฏำกุฏี ธิ ดากฎุมพี แห่งตาบลอุ รุเวลาเสนานิ คม ผูถ้ วาย
ข้าวมธุปายาสอันประณีตแด่มหาบุรุษก่อนการตรัสรู ้ ชมวิวทิวทัศน์ริมฝั ง่ แม่น้ ำเนรัญชรำ บริเวณท่ำสุปป
ติฏฐะ สถานที่พระมหาบุรุษได้อธิษฐานลอยถาดทองริมฝั ง่ แม่น้ า จากนั้นนาท่านสู่ พระมหำเจดียพ์ ุทธค
ยำ ซึ่ งสร้างโดยพระเจ้าหุวิ ชกะ มีรูปแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่บูรณะในสมัยพระเจ้าอโศก บริเวณนี้ เป็ น
แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของโลกหรือเป็ นสะดือของโลกสถานที่ตรัสรูข้ องพระพุทธเจ้า

นาท่านนมัสการ ต้นพระศรีมหำโพธิ์ สถานที่ตรัสรู ้ ซึ่งปั จจุบนั เป็ นต้นที่ 4 นมัสกำรพระแท่นวัชรอำสน์
ซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราช สร้างถวายไว้แทนรัตนบัลลังก์ ในวันตรัสรู ้ กรำบนมัสกำรพระพุทธเมตตำ อัน
ศัก ดิ์ สิท ธิ์ ที่ ป ระดิ ษ ฐานภายในพระมหาโพธิ์ เจดี ย ์มาแต่ โ บราณ ในวิห ารมหาเจดี ย ์พุ ทธคยา พระพุ ท ธ
ปฏิมากรปางมารวิชยั ที่สร้างด้วยหินแกรนิ ตสีดา ในสมัยปาละอายุกว่า 1400 ปี ได้เวลาอันสมควรนาท่าน
เดินทางกลับสู่ที่พกั
รับประทำนอำหำร ณ ห้องอำหำรโรงแรม
ROYAL RESIDENCY , BODHGAYA หรือเทียบเท่ำ
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วันที่สอง :

พุทธคยำ – รำชคฤห์ – นำลันทำ– ปั ตนะ

เช้ำ

รับประทำนอำหำร ณ ห้องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองรำชคฤห์ (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) มหานครแห่งแคว้นมคธ จัดว่า
เป็ นนครใหญ่ 1 ใน 6 นครของอินเดียโบราณ ล้อมรอบด้วยภูเขา จนได้รบั สมญานาม “เบญจคีรีนคร”

เที่ยง

เย็น
พักที่
วันที่สำม :
เช้ำ

นาท่านขึ้ นสู่ เขำคิชกูฏ นมัสการ พระคันธกุฏิ พระพุทธองค์ บนยอดเขา สถานที่สาคัญสุดที่ชาวพุทธเมื่อ
ขึ้ นเขาคิชกูฏต้องกาหนดไว้คือการไหว้พระสวดมนต์ ทาสมาธิ ณ ที่นี่ ชมกุฎิพระอำนนท์ ถ้ ำสุกรขำตำ
เป็ นสถานที่พระสารีบุตร สาเร็จเป็ นพระอรหันต์ นมัสการ ถ้ ำพระโมคคัลลำนะและสถานที่ที่ พระเทวทัต
กลิ้ งหินใส่พระพุ ทธองค์ลงจากเขาคิ ชกูฎ แล้วนำชมวัดชีวกัมพวัน ของพ่อหมอชีวกโกมารภัจ น์ แ พทย์
ประจาพระพุทธองค์ ระหว่างทางแวะชมคุกพระเจ้าพิมพิสาร ซึ่งถูกเจ้าชายอชาติศตั รูพระโอรสจับขังเพื่อแย่ง
ราชสมบัติ ชมซากสถูปที่พระเจ้าพิมพิสาร พบพระพุทธเจ้าครั้งแรก
รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำรโรงแรม RAJGIR RESIDENCY
จากนั้ นนาท่านเดิ นทางสู่ มหำวิทยำลัยนำลันทำ มหาวิทยาลัย
สงฆ์แห่งแรกของโลก ที่เคยรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่เมื่อพันกว่าปี มาแล้ว
ก่อนถูกทาลายในสมัยพุทธศตวรรษที่16 โดยกองทัพชาวเติรก์ ชม
ซากหอสมุดซึ่ งเคยสูงถึ ง 9 ชั้น ซากสถูปเจดี ย ์ วิห าร ห้องเรี ย น
ห้องพัก ของพระนักศึกษา นมัสการ สถูปพระสำรีบุตร
ซึ่งสร้างบริเวณที่เป็ นบ้านเดิมและเป็ นที่ปรินิพพานของท่าน นาท่านสักการะหลวงพ่อองค์ดำที่ ศักดิ์ สิทธิ์
แห่ ง เมื อ งนาลัน ทา จากนั้ น ชม วัด เวฬุ ว นำรำม วัด แห่ ง แรกของโลกที่ พ ระเจ้า พิ ม พิ ส าร สร้า งถวาย
พระพุทธเจ้าซึ่งเกิดเหตุการณ์พระสงฆ์1 ,250 รูป ล้วนเป็ นเอหิภิกขุ มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย
ชมตโปธำร คือบ่อน้ าพุรอ้ น ที่มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล เป็ นที่สรงน้ าของพระสงฆ์ในสมัยนั้น จากนั้นนาท่าน
เดิ นทางสู่ เมื องปั ตนะ ในอดีตมีชื่อเรียก เช่น ปั ตนะ ปาฏลีบุตร มคธ ปั จจุบนั เป็ นเมืองหลวงของแคว้น
พิหาร ในอดีตเคยเป็ นสถานที่ทาสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่สาม ณ อโศการาม และที่นี้ยังเป็ นสถานที่
เผยแพร่พระพุทธศาสนาในอินเดียในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช(ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)
รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำรของโรงแรม
THE PANACHE,PATNA หรือเทียบเท่ำ
ปั ตนะ - ไวสำลี - กุสินำรำ
รับประทำนอำหำร ณ ห้องอำหำรโรงแรม
จากนั้นนาท่านสู่ นครไวสำลี (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่ โมง) คือเมืองหลวงของอาณาจักร
วัชชี หนึ่ งใน 16 แคว้นของชมพูทวีปครั้งพุทธกาล เรียกกันหลายชื่อว่าไวสาลี ไพสาลี หรือเวสาลี ก็ได้ ใน
สมัยพุทธกาลเคยเป็ นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สาคัญยิ่งอีกแห่งหนึ่ ง จากนั้นนาท่านสักการะ
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เที่ยง

เย็น
พักที่
วันที่ส:ี่
เช้ำ

ปำวำลเจดีย ์ สำรีริกธำตุพระสถูปเจดียเ์ ป็ นสถูปโบราณ ซึ่งได้รบั การขุดค้นจากฝ่ ายโบราณคดีของรัฐบาล
กลางไปแล้ว และนักโบราณคดียืนยันเป็ นหนึ่ งเดียวว่า ที่นี้คือสถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้ขอแบ่ง
จากกุสินารา จากนั้นนาท่านชมกุฏำคำรศำลำป่ ำมหำวัน ครั้นเมื่อพระพุทธองค์ทรง
แสดงวิธีให้โรคร้ายระงับได้แล้ว ชาวเมืองลิจฉวีได้สร้างอารามถวายพระพุทธองค์ใน
ป่ ามหาวัน เรี ยกว่า “กู ฏำคำร” มีภิก ษุ เข้าอยู่จาพรรษาในอารามนี้ เป็ นประจ า
สาหรับพระพุทธองค์น้ันประทับอยูใ่ นพรรษาที่ 5 และ พรรษาสุดท้ายก่อนเสด็จไปกุสิ
นารา ชม เสำหินพระเจ้ำอโศก ที่ยงั มีหวั สิงห์ประดิษฐานอยู่ดา้ นบน ตั้งตระหง่าน
เด่นสง่างดงามมาก และหันหน้าไปทางทิศเหนื อประหนึ่ งว่าทอดอาลัยตามพระพุทธองค์ ครั้งเสด็จผ่านเมือง
นี้ เป็ นครั้งสุดท้าย ก่อนจะเสด็จไปปรินิพพาน ณ กุสินารา
รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร โรงแรมVAISHALI RESIDENCY
นาท่านเดินทางสู่ มหำสถูปเกสริยำ เป็ นสถานที่ประดิษฐานบาตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงประทาน
แก่ชาววัชชีเมืองไวสาลีที่ตามมาส่งเสด็จพระพุทธองค์เป็ นครั้งสุดท้าย ก่อนจะเสด็จไปยังเมืองกุสินาราเพื่อ
เสด็จดับขันธปรินิพพาน ได้เวลาอันสมควรนาท่านออกเดินทางสู่เมืองกุสินำรำ(ใช้เวลาเดินทาง 4 ชัว่ โมง)
รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร โรงแรม
ROYAL RESIDENCY, KUSHINAGAR หรือเทียบเท่ำ
กุสินำรำ – ลุมพินี
รับประทำนอำหำร ณ ห้องอำหำรโรงแรม
นาท่ านเดิ น ทางสู่ เมื องกุ สิน ำรำ นครแห่ง มหาปริ นิพ พาน เคยเป็ นเมือ งหลวงของแคว้นมัลละ 1 ใน
อาณาจักรแห่งมหาชนบท 16 แคว้นของอินเดียส่วนเหนื อ

จากนั้ น นาท่ านกราบสัก การะสัง เวชนี ยสถำนแห่ งสุ ดท้ำยที่ มหำปรินิ พ พำนวิ หำร เป็ นพุ ท ธสถานที่
พระพุทธเจ้าประทานการบวชให้สาวกองค์สุดท้าย เป็ นที่ตรัสเทศนาปั จฉิมโอวาทสุดยอดแห่งพระธรรมคา
สอนคือความไม่ประมาท ชมพระสถูปปรินิพพำน นาท่านชม พุทธวิหำรปรินิพพำน ซึ่งภายในพระวิหาร
เป็ นปฏิ มากรรมพระพุ ท ธรูปปางปริ นิพ พาน เป็ นสัญ ลัก ษณ์ของพระพุ ท ธองค์ ที่ กาลังเสด็ จ ดับขันธปริ
นิ พพานโดยมีนางมัลลิกา พระอนุ รุทธ พระอานนท์อยู่ในภาวะโศกเศร้าและนาท่านสู่ สำลวโนทยำน หรือ
ป่ าไม้สาละสถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานภายใต้ตน้ สาละคู่ หรือที่ชาวท้องถิ่นจะรูจ้ กั กันใน
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เที่ยง

เย็น
พักที่
วันที่หำ้ :
เช้ำ

เที่ยง

เย็น
พักที่

นามมกุฏพันธนเจดีย ์ เป็ นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า ซึ่งปั จจุบนั เป็ นซากสถูป
เจดียท์ รงกลมขนาดใหญ่สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช
รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำรโรงแรม ROYAL RESIDENCY
จากนั้นออกเดินทางสู่ ลุมพินีวัน ประเทศเนปาล (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง) อยู่กึ่งกลาง
ระหว่างกรุง กบิลพัสดุ์ กับ กรุงเทวหะ ถึงพรมแดนอินเดีย-เนปาล ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเดินทางสู่
เมือง สิทธำรัตถะ
รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร โรงแรม
KASAI HOTEL , LUMBINI หรือเทียบเท่ำ
ลุมพินี – สำวัตถี
รับประทำนอำหำร ณ ห้องอำหำรโรงแรม
นาท่านชม มหำสังฆำรำมอนุ สรณ์ สถานที่ประสูติของพระพุทธองค์ นาท่านสวดมนต์ นัง่ สมาธิ ที่สวน
ลุมพินี ชมวิหำรมหำมำยำเทวี ภายในมีรูปพระนำงสิริมหำมำยำเทวี แกะสลักด้วยหินเป็ นรูป พระพุทธ
มารดายืนประทับเหนี่ ยวกิ่งสาละอยู่พร้อมกับพระสนมและข้างหน้าเป็ นรูปเจ้าฟ้ าชายสิทธัตถะกุมาร กาลัง
ก้าวพระบาทไปบนดอกบัว

ชม สระสรงธำรโบกขรณี อันเป็ นสระ น้ าที่พระนางสิริมหามายาได้ทรงสรงในวัน ให้ประสูติกาลพระ
มหาบุรุษ แม้ในปั จจุบนั ยังสมบูรณ์มีน้ าตลอดทั้งปี ภายในก้นบ่อ มีตาน้ า ๒ ตา เชื่อว่า เป็ นตาน้าร้อน และ
น้ าเย็น ที่ ฝั่งสระมีตน้ โพธิ์ ศรีอนั ร่มรื่น ชมเสำศิลำจำรึกที่พระเจ้ำอโศกมหำรำช ปั กไว้ตรงที่ประสูติของ
พระสิทธัตถะราชกุมาร โดยมีอกั ษรพรหมี จารึกไว้ ชมวัตถุสถานเสนาสนะสงฆ์และเจดีย ์ สถานที่ผูเ้ ลื่อมใส
ศรัทธาได้สร้างไว้ เป็ นพุทธบูชาตลอดมาไม่ขาดสายตั้งแต่โบราณกาล
รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำรโรงแรม KASAI HOTEL
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองสำวัตถี ประเทศอินเดีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง)ถึงชายแดน
ประเทศอินเดีย-เนปาล ประทับตราหนังสือเดินทางเพื่อผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร โรงแรม
PAWAN PALACE HOTEL , SRAVASTI หรือเทียบเท่ำ
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วันที่หก
เช้ำ

เที่ยง

คำ่
พักที่
วันที่เจ็ด
เช้ำ

เที่ยง

สำวัตถี – พำรำณสี
รับประทำนอำหำร ณ ห้องอำหำรโรงแรม
นาท่านชม กรุงสำวัตถี ศูนย์กลางการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เมืองหลวงของแคว้นโกศลในอดีต นมัสการ
วัดเชตวันมหำวิหำร ที่สร้างถวาย พระพุทธเจ้า สร้างโดยอนาถบิณฑิกเศรษฐี ซึ่งพระพุทธองค์ประทับ จา
พรรษาถึง 19 พรรษา นาท่านนมัสการ พระมูลคันธกุฎี ฤดูรอ้ น ฤดูหนาว ฤดูฝน ชมธรรมศาลาที่แสดง
ธรรมครั้งพุทธกาล ธรรมสภา ที่ประชุมสงฆ์ กุฎิพระอรหันต์ องค์ต่างๆ เช่น พระโมคคัลลา พระสารีบุตร
พระอานนท์ พระสิวลี พระองค์คุลิมาล พระมหากัสสปะ และอารามฝ่ ายภิกษุ ณี ที่เคยจาพรรษา ในครั้ง
พุทธกาล นานมัสการ อำนันทโพธิ์ ที่มีอายุยืนยาวตั้งแต่ครั้งพุทธกาล มาจนถึงปั จจุบนั มากกว่า 2,500 ปี
รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำรโรงแรม SRAVASTI RESIDENCY
นาท่านเดินทางสู่.... เมืองพำรำณสี ประเทศอินเดีย (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ7-8 ชัว่ โมง)ดินแดน
แห่งการแสวงบุญชาระบาปของชาวฮินดู มรดกโลกที่มีชีวิตสี่พนั ปี ของอินเดียและเป็ นเมืองหลวงแคว้นกาสี
มีแม่น้ าคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ ไหลผ่ าน มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 4,000 ปี จัดเป็ นเมืองสุทธาวาสที่สถิต
แห่งศิวเทพและถือว่าเป็ นเมืองอมตะของอินเดีย เป็ นที่แสวงบุญทั้งของชาวฮินดูและชาวพุทธทัว่ โลก
รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำรโรงแรม
RAMADA PLAZA HOTEL , VARANASI หรือเทียบเท่ำ
พำรำณสี – สำรนำถ
รับประทำนอำหำร ณ ห้องอำหำรโรงแรม
นาท่ านเดิ นทางสู่ สำรนำถ (ใช้ระยะเวลาเดิ นทางประมาณ 1
ชัว่ โมง)นมัส การ ธัม เมกขะสถู ป เป็ นสถานที่ ท รงแสดงปฐม
เทศนาโปรด ปั ญจวัคคีย ์ และเกิดพระรัตนตรัยขึ้ นเป็ นครั้งแรกใน
โลก ธรรมรำชิกสถูป เป็ นสถูป ที่เคยเป็ นที่ประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุมาก่อน และ ที่ พระอัญญาโกณฑัญญะ บรรลุอรหันต์
พระมูลคันธกุฏิ สถานที่พระพุทธเจ้าประทับ จาพรรษาแรกและ
พรรษาที่12 ชมเสำพระเจ้ำอโศก และจำรึกอักษรพรำหมณ์ หมู่สงั ฆารามกุฏิสงฆ์หว่า 1,000 หลัง ชม
ยสเจดีย ์ สถานที่ซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมให้กบั ยสกุลบุตร สวนกวาง อันเป็ นที่มาของชื่อ “อิสิปตน
มฤคทำยวัน”ซึ่งความหมาย นอกจากจะหมายถึงป่ าอันเป็ นที่ให้อภัยทานแก่สตั ว์ ยังเป็ นที่ประชุมสนทนา
ธรรมของพวกฤาษี มาแต่ครั้งก่อนพุทธกาล
รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร โรงแรม RAMADA PLAZA HOTEL
นาท่านเยี่ยมชม วัดศรีลงั กำ และนาท่าน ชม สถูปเจำคันธี ซึ่งสร้างเป็ นอนุ สรณ์ที่ปัญจวัคคียไ์ ด้พบกับ
พระพุทธเจ้าเป็ นครั้งแรก ชมพิพิธภัณฑ์สำรนำถ จัดแสดงและรักษาโบราณวัตถุ ที่ขุดค้นได้ในบริเวณสาร
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คำ่
พักที่
วันที่แปด
04.00 น.

เช้ำ

เที่ยง
บ่าย
16.30 น.
21.15 น.

นาถเช่นพระพุทธรูป พระโพธิสตั ว์ เทวรูป เครื่องใช้สอยในยุคนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิมากรรมที่เป็ นเลิศ
คือพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาที่งดงามยิ่งนัก สิงห์อนั เป็ นตราราชการแผ่นดินของอินเดีย
รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำรโรงแรม
RAMADA PLAZA HOTEL , VARANASI หรือเทียบเท่ำ
พำรำณสี – กรุงเทพฯ
นาท่าน ล่องเรือในแม่น้ ำคงคำ ซึ่งชาวฮินดูเชื่อถือว่าเป็ น
แม่น้ าศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลมาจากมวยผมขององค์พระศิวะ (แม่น้ านี้
ไหลมาจากที่ ราบสูงทิ เบตเทื อกเขาหิ มาลัย ประเทศจี นและ
เนปาล) ให้ทุกท่านได้ลอยกระทง ณ แม่น้ าคงคา ชมพิธีบูชำ
ไฟ พิ ธีกรรมริ มฝั ่งแม่น้ าคงคาอันศักดิ์ สิทธิ์ (พิธีเผาศพริม
แม่น้ าคงคาของศาสนาฮินดู)
รับประทำนอำหำร ณ ห้องอำหำรโรงแรม
จากนั้นอิสระพักผ่อน ตามอัธยาศัย หรือท่านใดต้องการเดินเล่น ช้อปปิ้ งเพลินๆ กับ สินค้าพื้ นเมืองเป็ นที่
ระลึกใกล้กบั โรงแรมที่พกั
รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำรโรงแรม RAMADA PLAZA HOTEL
นาท่านสู่สนามบินเมืองพำรำณสี เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAY&THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE328
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมอิ่มบุญถ้วนหน้า

วันที่ 7-14 กุมภำพันธ์ 2560
อัตรำค่ำบริกำร
ผูใ้ หญ่พกั 2 ท่านต่อ 1 ห้อง
ผูใ้ หญ่พกั ห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

รำคำท่ำนละ
55,500.-บาท
16,000.-บาท
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อัตรำนี้ รวม
อัตรำนี้ ไม่รวม
- ค่าตัว๋ เครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด ของสายการบินตามที่ระบุ
-ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าน้ าหนัก สัมภาระไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ -ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์,
ในความดูแล ของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
ค่าซักรีด ฯลฯ
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
- ค่าจัดทาหนั งสือเดินทาง (Passport)
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศอย่างดีและค่าพาหนะ ตามที่ระบุไว้ในรายการ - ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย3 %
- ค่าโรงแรมที่พกั (พัก2 ท่าน / ห้อง) ตามที่ระบุ
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
(แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ )
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่ำทิปไกด์ทอ้ งถิ่น และคนขับรถ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุท่านละ 1,000,000.- บาท และ
- ค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบตั ิเหตุท่านละ 500,000.- บาท
เงื่อนไขกำรจองทัวร์
หำกท่ำนสนใจจะเดินทำงกับ U-TOUR เพื่อเป็ นกำรยืนยันกำรเดินทำงของท่ำน กรุณำจองทัวร์และชาระเงินมัดจา
ล่วงหน้า 25,000 บาทต่อผูเ้ ดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่ำวจะเป็ นกำรยืนยัน
กำรจองของท่ำน และกรุณำชำระค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้ำ 21 วันก่อนกำรเดินทำง
เลขที่บญ
ั ชีการโอนเงิน
ชื่อบัญชี : น.ส.กุลนิษฐ์ ธันยนิษฐ์ / นำยพุฒิพงศ์ สมบูรณ์สินชัย / นำย อภิชำติ ศิรินำม
ธนำคำรไทยพำณิชย์ ( สำขำ วุฒำกำศ ) บัญชีออมทรัพย์ 062-229361-5
หลังโอนเงินกรุณำส่งใบโอนเงินพร้อมสำเนำหน้ำพำสปอร์ต มำที่ EMAIL:utour@u-tour.co.th หรือทำง Fax:02-116-8899

เงื่อนไขกำรยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจาทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 - 45 วัน
หักมัดจา 25,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน
หักมัดจา 35,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน
หัก 50% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - วันเดินทาง หรือ NO SHOW
หัก 75% ของค่าทัวร์
 ในกรณีที่วนั เดินทางดังกล่าวเป็ นตัว๋ เงื่อนไข NON-REFUND
หัก 90% ของค่าทัวร์
 กรณีแจ้งยกเลิก หลังจากที่ปิดกรุป๊ เรียบร้อยแล้ว
คิดค่าเสียหายตามจริง
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่า
ได้ทนั ตามกาหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เท่านั้น และต้องไม่อยูใ่ น
เงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่า
ได้ทนั ตามกาหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เท่านั้น และต้องไม่อยูใ่ น
เงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
หลังจำกกำรจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทำงบริษทั ฯ ถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในข้อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ขำ้ งต้นทุกประกำร
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เอกสำรทำวีซ่ำอินเดีย
เอกสำรประกอบ กำรยืน่ วีซ่ำท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศอินเดีย Update 12-Oct-2016
1.
แบบฟอร์มออนไลน์ คาร้อง ขอวีซ่าอินเดียที่กรอกข้อมูล ครบถ้วน
2.
หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือ มากกว่า 6 เดือน และ ต้องมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้า
3.
สาเนา หนังสือเดินทาง 2 ชุด
4.
รูปถ่ายสี ด้านหลัง เป็ นสีขาว ไม่มีกรอบ ขนาด 2นิ้ ว x 2นิ้ ว จานวน 1 รูป
5.
ผูท้ ี่ไม่ได้ถือ หนังสือเดินทาง ประเทศไทย ต้องแสดง สาเนา ใบอนุ ญาตทางาน ใน ประเทศไทย (Thai Work Permit) ใบถิ่นที่อยู่
(Residence Permit)
6.
จดหมาย รับรอง การทางาน ที่ระบุวตั ถุประสงค์ ในการ เดินทาง และ หนังสือ หรือ จดหมายเชิญ จาก บริษัท หรือ หน่ วยงาน ใน
ประเทศอินเดีย (สาหรับวีซ่าธุรกิจ)
7.
สาเนา บัตรประชาชน พร้อม เซ็นต์รบั รอง สำเนำถูกต้อง
8.
สาเนาสูติบตั ร (สาหรับเด็ก)
9.
ใบจอง โรงแรม
10.
ใบจองตัว๋ เครื่องบิน
11.
แผนการเดินทาง หรือ โปรแกรม ใน การท่องเที่ยว


ระยะเวลำในกำรพิจำรณำ และอนุมตั ิวีซ่ำ
: 3 - 5 วันทาการ (สาหรับ หนังสือเดินทางไทย และ หนังสือเดินทาง ชาติอื่นๆ ที่มีถิ่นที่อยู่ หรือ ใบอนุ ญาต ทางาน อายุมากกว่า 3 ปี ขึ้ นไป
: 6 - 8 วันทาการ (สาหรับ หนังสือเดินทาง ชาติอื่นๆ ที่มถี ิ่นที่อยู่ หรือ ใบอนุ ญาต ทางาน อายุน้อยกว่า 3 ปี
: ผูถ้ ือ หนังสือเดินทางทูต ราชการ องค์การ สหประชาชาติ ให้ยนื่ ขอวีซ่าที่ สถานทูตอินเดีย สุขมุ วิท
ที่อยู่ ศูนย์รบั คำร้องขอวีซ่ำ ประเทศอินเดีย
Indian Visa and Passport Application Centre (IVS GLOBAL Pvt. Ltd.)
ชั้น 10 อาคารพีเอสทาวเวอร์, สุขมุ วิท 21, คลองเตยเหนื อ, วัฒนา กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 02-258- 0684-85
อีเมล์ : infothai@ivsglobal.in เว็บ:indiavisathai.com
*** หมายเหตุ ผูย้ ่ืนวีซ่าจาเป็ นต้องมาสแกนลายนิ้วมือที่ศูนย์รบั คาร้องขอวีซ่า ด้วยตัวท่านเอง
ที่อยู่ ศูนย์รบั คำร้องขอวีซ่ำ ประเทศอินเดีย
Indian Visa and Passport Application Centre (IVS GLOBAL Pvt. Ltd.)
อาคาร 253 อโศก ชั้น 22 ถนนสุขมุ วิท สุขมุ วิทซอย 21 แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 (ใกล้กบั โรงพยาบาลจักษุ รตั
นิ น)
โทรศัพท์ : 02-6641200
อีเมล์ : infothai@ivsglobal.in
เว็บ:indiavisathai.com
วันและเวลำทำกำร
:วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 14.00 น. สาหรับ ยืน่ วีซ่า
:วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30 น. - 17.30 น. สาหรับรับหนังสือ เดินทางคืน
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แบบสอบถำมเพื่อกำรกรอกแบบฟอร์มยืน่ ขอวีซ่ำ
กรุณำระบุรำยละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตำมหน้ำพำสปอร์ต)
NAME……………………………………………………………………………………………………………SURNAME…………………………………………………………………………………
2. สถานภาพ

โสด

หม้าย

หย่า

แต่งงาน

จดทะเบียน

ไม่จดทะเบียน

3. ที่อยูต่ ำมทะเบียนบ้ำน ................................................................................................................................................
………………………………………………………….................................รหัสไปรษณีย…์ ……………………………………………….………………………………..………
เบอร์โทรศัพท์บา้ น..................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ.........................................................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั (กรณีไม่ตรงกับทะเบียนบ้ำน..................................................................................................................
………………………………………………………….................................รหัสไปรษณีย…์ …………………………………………………………………………………….……
เบอร์โทรศัพท์บา้ น..................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ.........................................................................
4. อำชีพ.....................................................................ตำแหน่ง..................................................................................
5. ชื่อสถำนที่ทำงำน/สถำนศึกษำ พร้อมที่อยู่ (ภำษำอังกฤษ) ................................................................................
........................................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ...................................
เบอร์โทรศัพท์................................. อีเมลล์..........................................................................................................................
8. โปรดระบุรำยละเอียดของครอบครัว (ผูท้ ี่ไม่ได้เดินทำงกับท่ำน) และสำมำรถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
NAME........................................................................................ SURNAME ........................................................................
ความสัมพันธ์..........................................................อาชีพ...........................................เบอร์โทร..........................................
(สำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์โทรที่สำมำรถติดต่อท่ำนได้สะดวก เนื่องจำกทำงสถำนฑูตอำจมีกำรโทรเช็คข้อมูลกับท่ำนโดยตรง)
***ใบกรอกข้อมูล 1 ท่ำน / 1 ฉบับ***
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