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กำหนดกำรเดินทำง
รหัส CKI08

โปรแกรมทั ว ร์ อิ น เดี ย สั ง เวชนี ย สถำน 4 ตำบล 9 วั น 7 คื น E6

ผู้ใหญ่

พักเดีย
่ ว

(พักห้องคู)่

(จ่ำยเพิม
่ )

18 มี.ค.

38,888 .-

8,500 .-

23 มี.ค.

1 เม.ย.

38,888 .-

8,500 .-

30 มี.ค.

8 เม.ย.

38,888 .-

8,500 .-

วันเดินทำง

วันเดินทำงกลับ

9 มี.ค.

กาหนดการเดินทาง
วันแรก
23.00น.

กรุงเทพ – กัลกัตตา
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรณภูมิ ชัน้ 3 เคาน์เตอร์สายการบินอินดิโก ประตู 2 แถว ...

วันที่สอง
กัลกัตตา – พาราณสี – สารนาถ
02.10 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพโดยสายการบินอินดิโก เที่ยวบินที่ 6E78
03.10น. คณะถึงสนามบินเมืองกัลกัตตา หลังรับสัมภาระและผ่านพิธีการตรวจคนเข ้าเมืองเรียบร้อยแล ้ว นําท่านรอ
เปลีย่ นเครื่อง ( รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง )
08.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินเมืองกัลกัตตา โดยสายการ
บินเที่ยวบินที่ 6E 713
09.50 น. คณะถึงสนามบินเมืองพาราณสี / หลังรับสัมภาระ
เรียบร้อยแล ้ว นําท่านเดินทางเข ้าทีพกั
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายใน
โรงแรม
บ่าย
นําท่านสู่เมืองสารนาถชมธัมเมกขสถูป สถานทีพ่ ระพุทธ
องค์ทรงแสดงปฐมเทศนา ในวันเพ็ญขึ้น 15 คํา่ เดือน
8 ก่อนพุทธศักราช 45 ปี อันเป็ นวันอาสาฬหบูชา ชม
มูลคันธกุฎ,ิ ธัมเมกขสถูป, ชมพิพธิ ภัณฑ์สารนาถ
ภายในมีหวั เสามีหวั สิงห์อยู่ 4 หัว และชมพระพุทธรูป
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ที่สวยงามที่สุดคือพระปางปฐมเทศนา
นําท่านล่องแม่น้ าคงคาชมพิธีอารตี ชมท่าเผาศพควันไฟไม่เคยดับ
จากนัน้ เดินทางกลับโรงแรม CITY INN HOTEL หรือเทียบเท่า เพือ่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหาร
ภายในโรงแรม

เย็น.

วันที่สาม
เช้า
เที่ยง
บ่าย

คํา่

วันที่ส่ี
เช้า

เที่ยง
บ่าย
คํา่

วันที่หา้
เช้า

พาราณสี – คยา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคยา รัฐพิหาร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นําท่านสู่มหาสถูปเจดียพ์ ทุ ธคยา สถานที่ประทับตรัสรู ้ อริยสัจ ธรรมบรรลุรูแ้ จ้งอนุตตรสัมมาสัมโพธิ
ญาณสําเร็จเป็ นพระอรหันต์สมั มาสัมพุทธเจ้าใต้ตน้ พระศรีมหาโพธิ์ในคืน
พระจันทร์เต็มดวงแห่งเดือนวิสาขะเมือ่ ก่อนพุทธศักราช 45 ปี นมัสการสัตตม
หาสถานคือสถานที่ประทับเสวยมุตติสุข กราบนมัสการพระพุทธเมตตา เพือ่
ขอพรภายในวิหารเจดียพ์ ทุ ธคยา
รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม RK PALACE http://www.hotelrkpalace.com/

คยา
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นําท่านข้าม แม่น้ าเนรัญชรา สูห่ มู่บา้ นอุรุเวลา เสนานิ คม ซึง่ เคยเป็ น
ที่ตงั้ ของ อนุ สรณ์สถานบ้านนางสุชาดาชมสถานที่ท่ีพระพุทธองค์ทรง
อธิษฐานจิตลอยถาดก่อนตรัสรูอ้ นุ ตตรสัมโพธิญาณ จากนัน้ นําท่าน
ชมวัดนานาชาติ เช่นวัดญี่ป่ ุน, วัดภูฏาน (หากมีเวลา)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นําท่านสู่บริเวณใต้ตน้ โพธิ์อกี ครัง้ หนึ่ง / อิสระให้ท่านได้นงั ่ สมาธิตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารภายใน โรงแรม RK PALACE http://www.hotelrkpalace.com/

คยา - ราชคฤห์ - นาลันทา
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองราชคฤห์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่ โมง
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เที่ยง
บ่าย

คํา่

วันที่หก
เช้า

เที่ยง
บ่าย
เย็น

คํา่

วันที่เจ็ด
เช้า

ถึงเมืองราชคฤห์ นําท่านขึ้นเขาคิชกูฏ เพือ่ นมัสการและทําสมาธิ ณ .กุฎพิ ระพุทธองค์, กุฏพิ ระอานนท์ , ถํา้
สุกรชาตาที่พระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์และทีพ่ ระเทวฑัตกลิ้งก้อนหินใส่พระองค์จากนัน้ นําท่านชมวัดเวฬุวนั
วิหาร วัดแห่งแรกในพุทธศาสนาที่พระเจ้าพิมพิสารได้ถวายให้แก่พระพุทธองค์และคณะสงฆ์ ชมมูลคันธกุฎิ
ของพระพุทธเจ้า และสระนํา้ ขนาดใหญ่ ซึง่ ใช้เป็ นที่อาบนํา้ ของพระภิกษุสงฆ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นําท่านชมวัดเวฬุวนั วิหาร วัดแห่งแรกในพุทธศาสนาที่พระเจ้าพิมพิสารได้ถวายให้แก่พระพุทธองค์และคณะ
สงฆ์ ชมมูลคันธกุฎขิ องพระพุทธเจ้า และสระนํา้ ขนาดใหญ่ ซึง่ ใช้เป็ นที่อาบนํา้ ของพระภิกษุสงฆ์ นําท่านชม
มหาวิทยาลัยนาลันทามหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของพุทธ นมัสการหลวงพ่อองค์ดา เพือ่ กราบขอพร
รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม / เข้าที่พกั Nalanda Regency Hotel หรือเทียบเท่า

ราชคฤห์ - ไวสาลี - กุสนิ ารา
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองกุสนิ ารา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชัว่ โมง ระหว่างทางผ่าน เมืองไวสาลี นําชมปาวาล
เจดีย ์ สถานที่พระพุทธองค์ทรงปลงอายุสงั ขาร ซึง่ ตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 วันมาฆบูชา ชมสระนํา้ ศักดิ์สทิ ธิ์
มงคลอภิเษกโบกขรณี ของอดีตเจ้าลิจฉวี และชมอาณาเขตซากพระราชวังพวกกษัตริยล์ จิ ฉวี ที่ใช้เป็ นรัฐสภา
บริหารแคว้นวัชชี ชมปาวาลเจดีย ์ และเสาหัวรูปสิงห์ท่สี มบูรณ์ท่สี ุด ที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้มาปักไว้เป็ น
หลักฐานว่าเคยมา ณ.ที่น้ ี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ห้องอาหารภายในโรงแรม
เดินทางสู่เมืองกุสนิ ารา เพลิดเพลินกับธรรมชาติสองข ้างทาง
ถึงเมืองกุสนิ ารา / นาท่านชมมกุฎพันธเจดีย ์ นมัสการสถานที่
ถวายพระเพลิง พระบรมศพของสมเด็จพระบรมศาสดา
ลักษณะเป็ นเจดียอ์ ฐิ แดงเก่าเรียงเป็ นชัน้ ๆมีขนาดใหญ่มาก
รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม ADELPHI
GRANDE HOTEL หรือเทียบเท่า

กุสนิ ารา - ลุมพินี (เนปาล)
( โปรดเตรียมหนังสือเดินทางที่ด่านชายแดนอินเดีย-เนปาล)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นําท่านชมปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน นมัสการสถานที่พระพุทธ
องค์ทรงดับขันธปรินิพพาน ต่อมาพระเจ้าอโศกมหาราชได้สร้างสถูปไว้
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เป็ นรูปทรงกลม มีขนาดใหญ่มาก มียอดแหลมคล ้ายฉัตร 3 ชัน้ ซึง่ ปรินิพพานนี้อยู่ดา้ นหลังปรินิพพานวิหาร/
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่เมืองลุมพินี สถานที่ประสูติพระพุทธองค์ ขณะที่ยงั ดํารงเป็ นเจ้าชายสิทธัตถะใช้เวลา
เดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง ระหว่างแวะวัดไทย 960
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
บ่าย
นําท่านชมวิหารมายาเทวี สร้างขึ้นเพือ่ เป็ นอนุสรณ์แก่พระนางสิริมหามายา พระพุทธมารดา ชมภาพหิน
แกะสลักขนาดใหญ่ เป็ นรูปพระนางสิริมหามายาเทวี ทรงใช้พระหัตถ์เบื้องขวาจับกิ่งสาละไว ้ ทรงประสูติพระ
ราชกุมารสิทธัตถะ พระกุมารซึง่ เพิง่ ประสูตอิ อกมา กําลังประทับยื่น มีดอกบัวบานรองรับพระบาทและรอบๆ
พระเศียรมีรศั มีปรากฏอยู่ ชมสระนํา้ ที่สรงพระวรกาย ชมเสาหินพระเจ้าโศก ณ สถานที่ประสูติ ตัง้ อยู่ก่งึ กลาง
ระหว่างกรุงกบิลพัสดุก์ บั กรุงเทวทหะปัจจุบนั เสาหินพระเจ้าอโศกนี้ไม่มหี วั เสามีแต่เสาล ้วนๆ และบนตัวเสา
ยังคงมีการจารึกเป็ นอักษรพราหมี 5 บรรทัด
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม / เข้าที่พกั ZAMBALA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่แปด
ลุมพินี (เนปาล) - สาวัตถี - ลัคเนาว์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองสาวัตถี นําท่านเดินทางสู่เมืองสาวัตถี เมืองหลวงของแคว้นโกศลใช้เวลาเดินทางประมาณ
5.30 ชัว่ โมง (ผ่านด่านชายแดนอินเดีย – เนปาล อีกครัง้ หนึ่ง)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
บ่าย
นําท่านชมวัดเชตวันวิหารที่ซง่ึ พระพุทธองค์ประทับจําพรรษานานถึง
19 พรรษา เป็ นศูนย์กลางเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่สาํ คัญที่สุด
นมัสการพระคันธกุฎี ฤดูรอ้ น ฤดูหนาว ชมธรรมศาลาที่ใหญ่ท่สี ุดกุฏิ
พระอรหันต์เช่น พระโมคคัลลา พระสารีบุตร พระสิวลีพระ
อานนท์ พระราหุล พระองคุลมี าลพระกัสสปะและอารามฝ่ ายพระภิกษุ
ที่เคยจําพรรษาในครัง้ พุทธกาล ชมบ ้านท่านองคุลมี าลและอนาถบิณฑิ
กะเศรษฐีอยู่ในบริเวณพระราชวังของพระเจ้าปเสนทิโกศลเลยพระ
วิหารเชตวันไปประมาณสามกิโลเมตรปัจจุบนั ยังมีเขตเมืองสาวัตถีให้
เห็นเป็ นกําแพงล ้อมรอบเมืองและภายในเมืองก็จะมีอาคารสิ่งปลูก
สร้างในอดีตที่ถกู ฝังไว้ใต้ดนิ เป็ นจํานวนมากปัจจุบนั ทางรัฐบาลอินเดีย
ได้ข้นึ ทะเบียนไว้เป็ นสมบัตขิ องทางการและกําลังทําการขุดค้นเพือ่ หาหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ได้เวลา
พอสมควร นําท่านเดินทางสู่เมืองลัคเนาว์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง
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คํา่
วันที่เก้า
เช้า
11.40 น
13.10 น
บ่าย
เย็น
20.30 น.
วันที่สบิ
00.55 น.

ถึงเมืองลัคเนาว์ / เข ้าทีพกั
พร้อมรับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม GODEN TULIP HOTEL หรือเทียบเท่า
ลัคเนาว์ - กัลกัตตา - กรุงเทพ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
หลังอาหารเช้า นําท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองลัคเนาว์
ออกเดินทางจากสนามบินเมืองลัคเนาว์ โดยสายการบินอินดิโก เที่ยวบินที่ 6E857
คณะถึงสนามบินเมืองกัลกัตตา / หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล ้ว นําท่านเดินทางสู่ภตั ตาคาร เพือ่ รับประทาน
อาหารกลางวัน
นําท่านนัง่ รถผ่านชมเมืองกัลกัตตา / อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
นับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นําท่านเดนิทางสู่สนามบินเมืองกัลกัตตา
ออกเดินทางจากสนามบินเมืองกัลกัตตา โดยสายการบินอินดิโก เที่ยวบินที่ 6E 77
กรุงเทพ
คณะถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ พักโรงแรม
ผูใ้ หญ่ท่านละ
38,888

บาท พักเดี่ยว/ท่านละ 8,500 บาท

ค่าบริการนี้ รวม










ค่าตัวเครื
๋ ่องบินสายการบินไป-กลับ ตามโปรแกรมทัวร์
ค่าโรงแรมที่พกั 7 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ตามระบุในรายการ)
ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยว
ค่าประกันอุบตั ิเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท /ท่าน
ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามบินอินเดีย
ค่าวีซา่ และค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานที่ต่างๆ
มัคคุเทศก์นาํ เที่ยวพูดไทย
มัคคุเทศก์นาํ เที่ยวตลอดการเดินทาง

ID CK INDAICKI08 9D7N

ค่าบริการนี้ ไม่รวม





ค่าทิปไกด์ คนขับรถอินเดียและเด็กรถขนกระเป๋ า (เก็บทิปรวม ท่านละ 800 บาท)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยตามความพึงพอใจ
สิ่งที่ควรนําติดตัว
กลอ้ งถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจําตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, เสื้อกันหนาว

การสารองที่นัง่



วางมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยผ่านบัญชี พร้อมส่งหน้าพาสปอร์ต+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์
ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทาง 45 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์)

เอกสารทาวีซ่า








หนังสือเดินทางที่มอี ายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข ้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จํานวน 4 รูป (ห้ามใส่เครื่องแบบราชการ) และต้องไม่ใช่สติก๊ เกอร์
หรือรูปปริ้นท์ จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถา่ ยไม่เกิน 6 เดือน)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน+สําเนาทะเบียนบ้าน
กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
พาสปอร์ต : ท่านจะได้รบั พาสปอร์ตคืนในวันเดินทาง

สถานฑูตอินเดียอาจปฏิเสธไม่รบั ทาวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณี ดงั นี้





ชื่อเป็ นผูช้ าย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
นํารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว ้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
นํารูปถ่ายที่มวี วิ ด้านหลัง ที่ถา่ ยเล่น หรือรูปยืนเอียงข ้าง มาตัดใช้เพือ่ ยื่นทําวีซา่
นํารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปทีป่ ริ้นท์จากคอมพิวเตอร์

